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O Vereador Klaus F. Driemeier do PP saudou a todos e, em especial, ao novo Presidente, 
Fabiel, desejando a ele muita sorte e que consiga unir, da mesma maneira, esse grupo, assim 
como a querida amiga vereadora conseguiu unir no ano de dois mil e dezessete. Disse ao 
Presidente que poderá contar com todo o seu apoio. Falou aos colegas desejar que consigam 
realizar uma Câmara com muito êxito, muito progresso, muita produtividade e uma amizade 
que deverá ser invejável a outros municípios. Salientou fazer uso da tribuna para reforçar 
algumas indicações, pois durante o ano de dois mil e dezessete fez muitas indicações verbais e 
não as teve concluídas e muitas nem respondidas satisfatoriamente e nem 
insatisfatoriamente. Afirmou que a partir de hoje as indicações do Vereador Klaus serão todos 
escritas e cada vez defendidas na tribuna, cabendo aos vereadores aprovar ou não. Informou 
que a sua indicação, de número três, é uma solicitação de uma placa de divisa entre o 
município de Colinas e o município de Teutônia, logo após a propriedade de Irno Meyring. 
Comentou que, quem vai para o interior pelo Ano Bom Alto, passando a sociedade, logo à 
direita, o Irno Meyring é o último morador e muitas pessoas que vem de outras regiões, 
Teutônia, Porto Alegre, para ir à lagoa, se perdem lá, inclusive caminhões tiveram que fazer 
volta no pátio para conseguir retornar. Sendo assim, acredita que uma placa de divisa de 
município seria bem vinda. Disse que sua indicação de número quatro é um pedido de 
conserto de uma lâmpada, sendo que em relação a esse conserto, já foi feito um pedido há 
muito tempo, mais de dois anos. Falou que essa lâmpada fica em frente à propriedade de Ilário 
Meyring, uma lâmpada pública, que é uma coisa de mera vontade de fazer, pois é a coisa mais 
simples do mundo consertar essa lâmpada e não sabe por que ainda não foi feito. Quanto à 
indicação de número cinco, comentou ser um pedido que fez em maio do ano passado, 
especialmente ao prefeito e também ao secretário, a calçada que liga a saída do município, 
desde a propriedade da Cleide, toda a calçada, até a entrada da Linha Ano Bom. Salientou que 
todos sabem que há um espaço grande atrás da calçada e, como sugestão, indica que seja feita 
uma calçada de um metro e vinte, como manda a lei, e nos lugares onde há espaço atrás da 
calçada, que reforcem um pouco a calçada para que esse espaço livre sirva de estacionamento 
para carros, pois é muito perigoso o estacionamento naquela rua. Disse deixar como sugestão 
também que a cada oitenta metros seja feito na calçada um acesso a cadeirantes, 
acessibilidade, pois é um projeto que foi muito discutido, debatido nessa Casa, com toda a 
seriedade e que nunca foi levado a sério nesta administração. Sugeriu ainda que, onde não há 
espaço para estacionamento, seja plantado extremosas. Comentou que quem for ver a rua do 
vô do Rodrigo, verá que há extremosas lindas, assim como na rua de cima, há lindas flores. 
Afirmou que ultimamente no município só estão falando em ter o título de município cidade 
jardim, porém o plantio das árvores não está acontecendo, tem ruas em que os buracos foram 
fechados com cimento.  Salientou que essa poderia ser uma rua, avenida, que teria a 
extremosa como sombra e como flor. Finalizando desejou sucesso a eles vereadores. 


