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Vereador Atair Lagemann saudou a todos e disse querer falar dos dois campeonatos que 
encerraram no último mês. Falou que no campeonato municipal de futebol de campo os 
quatro times do município participaram, Juventude, Santo Antônio, Rui Barbosa e Tupi, porém 
lamentou muito o ocorrido no último jogo, realizado na Linha 31 de Outubro. Disse que houve 
uma disputa muito forte, muitas vezes não parecia mais um jogo de futebol e, se não tivesse 
seguranças, não saberia dizer como esse campeonato iria encerrar. Comentou que mesmo 
com segurança, quase invadiram o campo e dentro do campo também houve uma disputa 
muito violenta, parecendo, às vezes, até briga de galo, uma rinha. Entretanto, parabenizou o 
Rui Barbosa pelo título, que foi o grande campeão. Falou que no último sábado houve também 
o encerramento do campeonato de bocha, no Bar do Gomes, quando o Bar do Gomes se 
consagrou tetracampeão. Disse, porém, querer parabenizar todos os doze times que 
participaram desse campeonato, pois jogaram nas doze canchas de bocha e nenhuma dúvida 
ocorreu, às vezes, algumas disputas de pontos duvidosos e não duvidosos, mas uma disputa 
legal, com a torcida fazendo bastante barulho e festa. Afirmou que assim que é o esporte. 
Informou que no sábado começou às dez horas da manhã, com a disputa do terceiro lugar, 
quando o Ano Bom Alto venceu o Juventude, ficando em terceiro e o Juventude em quarto 
lugar. Disse que a tarde começou a final com a disputa entre o Bar do Gomes e o Frozza, 
parecendo um jogo fácil, mas que se tornou bem difícil que adentrou a noite, até às oito horas, 
quando encerrou o jogo. Salientou ter sido justo, em sua opinião, o Bar do Gomes ter sido 
campeão, pois venceu em todas as canchas, tanto fora como em casa, foi um campeão invicto. 
Assim, parabenizou a turma do Gomes pela união do grupo que estava fechado e pelo grande 
título, bem como aos demais times que participaram do campeonato. 


