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O Vereador Atair Lagemann saudou a todos e disse querer falar de um pedido que havia feito 
para a linha Leopoldina. Comentou que num enterro que ocorreu no cemitério daquela 
localidade, um caso que lhe chamou muito a atenção, a falta de água. Acredita que a primeira 
coisa que precisa ter num cemitério é água, por isso entrou em contato com o prefeito e na 
oportunidade foram ver de qual rede de água seria mais perto para puxar água para o 
cemitério. Explicou que assim, entraram em contato com os presidentes, a presidente Reni 
Scharb, o presidente da sociedade Erico Heinrichs e o presidente do cemitério Mário Henicka, 
pois o cemitério faz divisa com Teutônia, Estrela e Colinas. Falou que os moradores dos três 
municípios fazem parte do cemitério, mas quase nenhum disponibiliza dos municípios verba 
para mantê-lo, pois Estrela e Teutônia não ajudam. Desta forma, chegaram num acordo, no 
qual a prefeitura de Colinas abriu os valos para colocar os canos e a comunidade entrou com a 
mão de obra. Falou que quando estavam prontos com essa rede, viu outro caso naquele 
cemitério, a falta de banheiros, pois um dia uma mulher passou mal no cemitério e precisava ir 
ao banheiro, porém não tinha. Agora foi colocado vaso, pia tudo certinho. Disse que outro 
pedido que havia feito também, há anos, o calçamento na Linha Roncadorzinho, perto da sua 
propriedade até o propriedade de Roberto Roshsig. Comentou que nos casos de enchente, era 
a única saída que tinha para a Linha Leopoldina e Roncadorzinho. Falou que é uma estrada de 
moro, na qual a brita, no verão, sempre ficava solta e os carros não subiam e no inverno 
normalmente atolavam, principalmente os caminhões leiteiros. Disse que agora colocaram 
paralelepípedo que, além de bonito, ficou muito bom, terminando, desta forma, com o 
problema da estrada. Finalizando, comentou que no último sábado ocorreu o encerramento 
do Campeonato Municipal de Bocha, um sábado gelado, porém um sábado quente. Falou que 
começou às dez horas da manhã, ao meio dia almoço e à tarde decidiu-se a final. Disse que de 
manhã foi decidido o terceiro e quarto lugar, ficando o Frozza em terceiro e à tarde, entrando 
na noite o encerramento, por volta das sete horas, saiu o grande campeão, que foi o Nivaldo. 
Agradeceu aos organizadores do campeonato, aos nove times que participaram e ao campeão, 
juntamente com todos que prestigiaram este campeonato. 


