
Sessão 18/11/2015 
 

Vereador Airton Lansing saudou a todos e em especial as famílias Stiegemeier e Bergesch que 
se encontram presentes esta noite. Salientou ser uma alegria para ele esta noite, estar usando 
a tribuna, tendo em vista os projetos que encaminhou juntamente com as famílias Stiegemeier 
e Bruxel. Aproveitou a oportunidade para cumprimentá-los pelo excelente empreendimento 
do Loteamento Vista do Vale, onde haverá quarenta e dois lotes a disposição da comunidade 
colinense, oportunidade em que as famílias poderão adquirir os lotes e empreender suas 
residências. Agradeceu, de antemão, a confiança depositada em sua pessoa para encabeçar 
esse projeto na Câmara de Vereadores. Em relação aos homenageados no Loteamento, 
confessou que não os conhecia, mas conhecendo seus descendentes é possível imaginar o 
caráter e a boa índole que esses cidadãos homenageados hoje, com nome de rua, tinham. 
Disse que sempre apoiará esse tipo de investimentos no município de Colinas e, como gestor 
público de formação que é, acredita que deveria ser uma iniciativa do próprio poder público ir 
de encontro a esse tipo de política, criar políticas públicas de habitação para o município. Falou 
que com isso conseguirão estancar o êxodo da população para grandes centros, sendo que os 
jovens podem até trabalhar fora, mas existe uma tradição muito forte, que a população que 
aqui vive, se cria e cresce, sempre gosta de estar no meio de seus familiares e amigos, porém, 
uma vez que não há a oportunidade dos jovens em adquirir imóvel neste município, acabam 
comprando fora e não voltam mais. Entretanto, acredita que com esse tipo de política 
conseguirão estancar essa deficiência. Comentou que o loteamento ficou bem dividido nas 
suas homenagens, pois os familiares conseguiram homenagear os seus entes que gostariam 
que fossem homenageados, tanto da família Stiegemeier, quanto da família Bruxel. Falou que 
também pensaram na cidade jardim, que também irá receber duas ruas com nomes de flores. 
Desta forma, solicitou apoio dos nobres colegas na aprovação destes projetos. Afirmou que 
com isso poderão dizer que a partir de amanhã a cidade de Colinas será um pouco maior, com 
mais quatro ruas. Desejou muito sucesso nesse empreendimento e que a população realmente 
faça com que esse loteamento cresça o mais rápido possível. Em relação ao projeto de 
denominação de Biblioteca Pública Herbert Bergesch, salientou que gostaria de cumprimentar 
a família, esposa, filhos, genro e noras que vieram prestigiar essa sessão. Disse que o Senhor 
Herbert Bergesch exerceu uma grande liderança na comunidade colinense, desde sua 
juventude, sendo que está tudo descrito na mensagem justificativa do projeto. Comentou que 
ele se preocupou com a história tanto da época como da futura, escrevendo três livros que 
servem hoje de pesquisa para quem quer saber algo sobre seus antepassados. Falou que, 
diferente dos demais homenageados, teve a honra de conviver com ele por muitos anos, 
inclusive tendo participado de suas bodas de diamante, a última festa que ele promoveu. 
Assim, pediu mais uma vez o apoio dos vereadores na aprovação e cumprimentou a família 
pelo legado que o senhor Herbert Bergesch deixou. Disse que gostaria desde já solicitar que a 
Prefeitura providencie uma placa em homenagem ao Senhor Herbert Bergesch em 
substituição a existente hoje no local. 


