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Vereador Valmir Lagemann saudou a todos e disse querer mais uma vez reforçar o 
agradecimento aos oitenta e sete eleitores que votaram nele, bem como a administração que 
lhe deu a oportunidade de estar nesta Casa como vereador desde o dia primeiro de setembro. 
Agradeceu a administração pelo auxílio de cinco mil reais para melhorias no Centro 
Comunitário na Linha Ano Bom Alto, que teve um investimento de catorze mil reais. Salientou 
querer agradecer também a secretaria de obras pelo bom trabalho que realizaram no 
calçamento em muitos morros da Linha Ano Bom Alto, mas afirmou que ainda tem muitos 
lugares que devem ter uma atenção especial pelo fato de serem subidas grandes. Pediu ao 
secretário de obras para fazer a limpeza das valetas. Comentou que com a crise no Estado que 
também atinge o município de Colinas, gostaria de ressaltar um pouco o que o colega Airton 
falou na sessão passada, no dia dois de dezembro, quando disse que já é de costume falar de 
crise em Colinas, ao comentar em reduzir o salário do prefeito, secretários e CCs, entretanto, 
não trouxe nenhuma proposta para melhorar. Afirmou que, como vereadores, foram eleitos 
para ajudar a superar a crise, sendo que o lema é preservar conquistas e conquistar propostas. 
Por isso, como vereador, propôs a reduzir em vinte por cento o salário dos vereadores para o 
ano de dois mil e dezesseis, pois com isso terão mais verbas para trabalhar com as máquinas 
ou então doar uma parte do salário. Em relação à secretaria da saúde, disse que foi falado de 
coisas ruins, parece que não enxergam as coisas boas, pois como o vereador Gerson já falou, 
hoje há cento e setenta tipos de medicamentos a disposição dos colinenses do posto e se 
ocorrer alguma emergência, nunca é negado o atendimento. Finalizando, desejou a todos um 
feliz natal e um dois mil e dezesseis com muito sucesso. 


