Sessão 21/11/2018
O Vereador Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e disse ter recebido a visita
da agente de saúde durante a semana em sua casa, porém não pôde dar a notícia
que tem hoje para dar, sobre aquele repasse que as agentes de saúde merecem com
justiça, merecem muito. Falou a elas para serem felizes e fazerem as pessoas felizes
no neste município. Comentou que o resultado que o posto de saúde, que a saúde
deste município está apresentando, simplesmente é maravilhoso. Salientou somente
receber elogios da nutricionista Ana, parabenizando, desta forma, a todos do posto de
saúde. Afirmou ser merecido o dinheiro que irão receber, será mais do que um
presente de natal, dizendo para fazerem bom proveito, pois é o que deseja. Após,
disse que gostaria de agradecer ao Deputado José Otávio, que lamentavelmente não
conseguiu mais um mandato como Deputado Federal, mas teve muito bom senso em
nos presentear, quando da visita do Vereador Jonas e do Prefeito em Brasília, com um
trator que está estacionado em frente à prefeitura. Falou que também gostaria de
comunicar que há um acerto entre o líder da bancada e o Vereador Rodrigo, em
função da falta do Vereador Cassiano, de que irão ficar por mais uma semana com o
projeto da autorização para os motoristas, mas desde já está muito feliz. Quanto à
saída do médico cubano, salientou não poder dizer o mesmo, gostaria que ficasse
pelo belo trabalho que está exercendo em nossa cidade, porém lamentavelmente as
leis são feitas e precisam cumprir. Agradeceu pelo bom trabalho tanto do pai quanto
do filho durante os anos que estiveram em Colinas. Informou que a administração fez
um encontro de prestação de contas no Ano Bom Alto e na Linha Leopoldina, com
uma receptividade muito boa, sendo que a mesma está muito feliz em poder prestar
contas do que está sendo feito com o dinheiro público.

