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Vereador Valmir Lagemann – Saudou a todos e disse se sentir muito feliz em ser vereador de 
Colinas e, principalmente, representar Ano Bom. Salientou que sua comunidade seja talvez a 
menor do município; pequena em número de moradores, mas grande em questão de 
contribuição para Colinas, já que produzem muitos frangos, suínos e leite. Comentou que por 
isso apresentou uma indicação, para pedir que a prefeitura ajude um pouco na reformo do 
centro comunitário. Falou que o objetivo deles é reformar esse centro no próximo ano, mas 
não há em caixa todo o dinheiro necessário para fazer a reforma, por isso pede apoio aos 
colegas na aprovação da sua indicação, para que Ano Bom Alto receba também, no próximo 
ano, uma verba para reformar o centro comunitário. Disse que durante os últimos meses 
conversou com o prefeito Irineu sobre a importância de não faltar água no Ano Bom Alto. 
Informou que precisam ampliar a rede existente colocando um cano de água com bitola maior, 
pois quando a rede foi feita, não havia metade dos aviários e chiqueiros, nem metade do 
consumo de água que há hoje. Explicou que por isso nos meses de verão, em certos dias de 
muito calor falta água apesar de o poço ter água suficiente, porém os tubos são muito finos e 
quando todos consomem ao mesmo tempo a água não chega às últimas propriedades. Disse 
que o prefeito o informou ter contratado um projeto de ampliação, o que será de muita 
importância para essa comunidade. Pediu também que a prefeitura estude a possibilidade de 
fazer mais um pedaço de calçamento nas imediações da propriedade de Sereno Rieger, pois os 
caminhões de ração e carregamento de suínos não conseguem subir o moro até a propriedade 
de Rudi Kohl. Explicou que aquele trajeto é muito inclinado, sendo que quando chove o 
problema é o barro e quando está seco os caminhões começam a patinar na brita e não sobem 
mais, causando muitos problemas. Comentou serem cerca de duzentos e cinquenta metros de 
calçamento que faltam e resolverão mais um problema da comunidade. Finalizando, 
agradeceu a oportunidade de poder estar defendendo a sua comunidade. 


