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A Vereadora Sandra R. Fusiger, do PTB, saudou a todos e informou que irão votar o 
PPA, Plano Plurianual de investimentos, para o quadriênio de dois mil e vinte e dois a 
dois mil e vinte e cinco, que ficou baixado na última sessão para uma análise mais 
detalhada. Disse que pôde verificar um propósito sério de metas e objetivos e torce 
para que uma grande parte delas seja atingida em toda a sua dimensão, nas mais 
diversas áreas da administração. Salientou querer se referir em especial aos objetivos 
e ações na gestão da cultura, quem vem ao encontro da indicação do seu colega 
Paulo, no dia de hoje, onde está previsto e incluso a revitalização, conservação, 
manutenção e restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, em 
que entra a questão das reformas da Casa de Cultura do Município. Falou que já foi 
feito o levantamento dos reparos que a Casa necessita e, mesmo verificando que a 
estrutura permanece boa, serão necessários reparos no assoalho, troca de aberturas 
e no telhado. Disse ser uma bandeira pela qual também luta, pois já havia solicitado 
essa reforma, assim como os demais colegas Vereadores já haviam feito 
anteriormente, sendo que, felizmente ela já está prevista e inclusa no PPA e será 
realizada conforme recursos próprios disponíveis o mais breve possível. Salientou que 
gostaria de mencionar ainda as várias melhorias realizadas nos últimos dias pela 
Secretária de Obras, citadas já pela Vereadora Silvia, dentre elas, várias ruas 
calçadas e estradas alargadas. Parabenizou o trabalho realizado, através do 
Secretário de Obras, Odilo da Costa, dizendo que essas melhorias continuarão nos 
próximos dias, pensando sempre bem estar e qualidade de vida do munícipe. Após, 
prestou os seus sentimentos à família enlutada de Cristiane Keller, ex-primeira-dama e 
também Secretária da Saúde, dizendo ficar a sua gratidão pelo legado deixado e 
dedicação ao Município. Finalizando, parabenizou a todos os colonos e motoristas 
pelo seu dia a ser comemorado no próximo domingo, dia vinte e cinco. Disse que os 
mesmos são exemplo de dedicação, trabalho, competência e perseverança, 
produzindo ou transportando os alimentos no campo ou na estrada, testemunham 
desafios e os enfrentam com coragem e sabedoria. 


