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O Vereador Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e disse querer saudar o assessor jurídico 
pelo belo trabalho que fez durante o ano de dois mil e dezessete, da compreensão e do 
entendimento desta Casa durante todo o ano. Saudou também a secretária e disse a ela que 
admira a sua competência e o trabalho que conseguiu realizar durante dois mil e dezessete, da 
evolução que fez com os vereadores. Fez ainda uma saudação especial à presidente Justines, 
dizendo que ela soube conduzir a presidência desta Casa, durante o ano de dois mil e 
dezessete, com um punho invejável, como jamais poderia imaginar e que tem sua admiração.  
Saudou aos colegas, em especial ao Fabiel, pela chapa única para o ano dois mil e dezoito. 
Falou esperar que continue esse entendimento que tiveram durante o ano de dois mil e 
dezessete, sem ter nenhum projeto rejeitado, a Câmara mostrando um exemplo digno de ser 
uma Câmara honesta, de respeito na comunidade no Vale do Taquari. Após, parabenizou a 
administração pelo Natal Luz, o qual vem sendo conduzido há muitos e muitos anos e cada ano 
surpreendendo com uma inovação dentro da comunidade de Colinas, sendo que os 
voluntários fizeram a sua parte. Disse querer ressaltar que uma nova festividade está 
acontecendo, a Jornada dos Reis, pois, pela primeira vez, os quatro municípios, Colinas, 
Imigrante, Estrela e Bom Retiro se uniram e é mais um evento cultural que só tende a crescer e 
cada vez engrandecer os municípios participantes. Falou que a cada ano organizado será algo 
novo que deve ser modernizado, como está sendo o Natal Luz. Salientou não ter feito 
indicações a nível de pedidos de informações, mas como todos sabem, todos os Vereadores 
foram unânimes em exigir da administração o tapa buracos na cidade. Comentou ter solicitado 
diversas vezes ao prefeito, pois não podia permitir que buracos fizessem aniversário, muito 
menos o pedido do quebra molas na frente do posto de saúde. Afirmou que não teve todos os 
pedidos concretizados, pois tinha um pedido seu, a calçada entre a propriedade do Ademar 
Rieger e a entrada da Linha Ano Bom, que teve somente partes feitas e gostaria que todo 
aquele trajeto fosse transformado em estacionamento, já que aquela RS não tem viabilidade 
para estacionamento. Disse que outra indicação, assinada por todos, a qual acha ser uma boa, 
pois foi uma promessa de muitos anos, é sobre a falta de água no loteamento popular. Falou 
que foi um pedido feito pelo Fabiel na última sessão, aprovado por unanimidade, o qual quer 
reforçar. Após, comentou ter passado aos Vereadores um resumo do que foi a Secretaria da 
Agricultura, o investimento dela entre os agricultores. Salientou que eles, Vereadores, 
aprovaram um projeto muito completo e muito bem organizado para tentar fazer com que a 
agricultura no município aumentasse e realmente está aumentado, pois passou de oitenta e 
três para oitenta e sete porcento de arrecadação própria.  Dando continuidade comentou 
sobre a reposição salarial, dizendo que quatro vírgula vinte e nove não é o que todos os 
funcionários estão exigindo, o que gostariam de receber e nem o que os Vereadores gostariam 
de aprovar, gostariam de aprovar muito mais, porém, a situação do país não permite dar mais. 
Afirmou ter certeza que muitos municípios não vão conseguir repassar esse aumento aos 
funcionários em suas prefeituras, pois o salário mínimo é um exemplo, só terá um aumento de 
três vírgula quatro, inclusive em todo o governo federal. Comentou que o vale refeição 
também é pouco, gostariam de aumentar, mas irão aumentar progressivamente, de acordo 
com a arrecadação. Finalizando, agradeceu a todos pelo consenso que conseguiram 
novamente construir na eleição da chapa e das comissões, pedindo para lutarem para que este 
consenso continue durante todo a ano de dois mil e dezoito. Desejou a todos um ótimo Natal e 
um feliz ano novo com saúde e felicidade a todos. 
 


