Sessão 22/10/2018
O Vereador Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e falou que, através do gesto
nobre que o Presidente teve, também quer manifestar seus votos de pesar à família do
Astor José Schardong, desejando que a família consiga seguir a diante, pois nunca se
sabe o destino de ninguém. Após, disse usar a tribuna para comentar do fim de
semana bastante movimento nesse município e, segundo ele, muito feliz. Falou que no
dia dezoito de outubro, quinta-feira, a administração levou para o Ano Bom Alto todo o
projeto sobre a estrada, a construção, o asfalto que será feito naquela localidade.
Afirmou ter sido levado pelo simples fato do início das obras, com grandes problemas
na transferência da água, mas todos os problemas sendo solucionados. Salientou ter
ficado feliz que um número expressivo de moradores esteve presente, pois mais de
oitenta pessoas estiveram lá para ver aquela obra iniciando, sendo que, vendo a
felicidade deles, ficou muito feliz também. Comentou que o segundo episódio foi na
sexta-feira seguinte, dia dezenove, o início do futsal e vôlei misto no ginásio dos
esportes, afirmando que o esporte é a maneira das pessoas se integrarem e terem
uma atividade. Falou que há nove times de futebol masculino, três times de vôlei
misto, quatro times de vôlei feminino e terão quatro jogos por noite. Disse para todos
sentirem-se convidados e convidou a todos para irem até o ginásio apreciar a nova
iluminação, agora com lâmpadas de led, com menor custo e melhor qualidade. Falou
que isso foi na sexta, já no sábado, comentou que aconteceu o outubro rosa,
novembro azul, workshop musical. Pediu para da próxima vez divulgarem mais ainda,
pois as pessoas precisam entender que cada um faz a sua vida e não precisam
escutar bobagem de ninguém, as pessoas precisam ser donas de si. Salientou ter sido
maravilhoso, maravilhoso, pedindo para a Ana, presente na sessão, levar a Secretaria
da Saúde o parabéns pela noite de sábado. Em relação ao domingo, parabenizou a
Secretaria da Educação, pedindo para o Jasper, presente na sessão, levar isso a eles,
pois a inauguração da concha foi maravilhosa, maravilhosa, a apresentação
maravilhosa, maravilhosa, o programa maravilhoso, maravilhoso. Explicou que teve
programa para todas as idades, diversão para todas as pessoas, o chimarrão correu
solto, maravilhoso, pedindo para levar isso à Educação. Desejou sinceramente que
esta concha, que esta praça, que este ambiente seja aproveitado para o bem, para as
mais diversas atividades culturais, que façam uso de tudo, é preciso divulgar mais a
Praça dos Pássaros, coisa que começou no mandato do Jasper. Parabenizou a ele e
pelas atividades dessa semana.

