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O Vereador Klaus F. Driemeier do PP saudou a todos e disse querer agradecer a 
administração, mesmo não sabendo quem fez, pelo conserto da lâmpada na 
propriedade de Ilário Meyring. Salientou que o mesmo não pode fazer com a placa da 
divisória do município no Ano Bom Alto, que fica logo após a propriedade de Irno 
Meyring. Falou que fazendo essa correção, quer apoiar a sugestão do colega 
Cassiano Goldmeier, Presidente, Rodrigo e demais colegas, que eles, vereadores, 
façam uma lista de todas as placas que faltam no município e repassem ao Executivo 
para que sejam confeccionadas e colocadas, pois ainda há pessoas que vêm de fora e 
se perdem dentro do município devido a desvios e estradas. Afirmou que, da mesma 
maneira, não pode elogiar a calçada em direção a Imigrante, um pedido que vem 
fazendo há muito tempo, e tomará a liberdade de se manifestar, cada vez que fizer 
uso da tribuna, para que essa calçada, do lado direito, da saída do município até a 
entrada do Ano Bom, seja concretizada. Comentou que está pedindo uma calçada de 
um metro e meio de concreto e onde há espaço, atrás da calçada, que seja feito 
estacionamento, onde não houver estacionamento, que seja plantado árvores, como a 
extremosa que dá sombra e flor. Informou estar fazendo hoje uma indicação de lixeiras 
no loteamento popular, um pedido que, segundo ele, veio de quatro moradores, pois 
só existem duas lixeiras coletivas no loteamento, bem na parte de baixo. Explicou que 
na parte de cima, uma foi destruída por um caminhão da prefeitura, conforme dizem, 
foi recolhida e nunca mais recolocada. Falou que os moradores pedem duas lixeiras 
na parte de cima, pois ao colocarem o lixo de manhã quando vão ao trabalho, o lixo é 
colocado no chão, e como há um grande número de cachorros e gatos, quando o 
caminhão do lixo chega, que é um pouco mais tarde, todos os sacos estão 
arrebentados. Parabenizou a administração pela movimentação do veloterra no fim de 
semana, mostrando que o município tem potencial para o turismo, pois é só questão 
de organização. Disse querer apoiar imensamente a indicação do seu Presidente, 
sobre o quebra-molas ou o que for que seja feito, na Beira Trilho, propriedade de Hélio 
Pott. Falou que desde o início vem pedindo, que na parte da tarde, quando o ônibus 
vem no sentido de Colinas para Barra da Seca ou 31 de Outubro, este ônibus entre na 
propriedade e descarregue as crianças do outro lado. Afirmou que isso não levaria 
nem cinco minutos, mas seria uma grande tacada de segurança até que se concretize 
o que será feito para proteger aqueles moradores, o ônibus entra, descarrega e volta 
para a pista. Dando continuidade, informou estar encaminhando hoje a esta Casa um 
projeto de lei que altera a lei um mil, seiscentos e um de dois mil e catorze. Comentou 
estar alterando os parágrafos um e dois e pediu o apoio dos colegas pelo empenho 
que tem feito para que haja maior transparência na administração. Falou estar pedindo 
que os blocos de serviços rurais e urbanos que são feitos pela administração sejam 
numerados, porque hoje não são numerados, são feitos num papelzinho sem 
números, sem nada. Disse que esses blocos numerados certamente poderiam voltar 
para a administração, serem lançados na contabilidade e no portal da transparência, 
junto com o protocolo do serviço executado, o que traria maior transparência e a 
certeza de que todas as pessoas seriam atendidas uma após a outra. Explicou que, 
hoje o simples fato de dizer no ouvido de alguém que precisa disso ou aquilo, não 
pode mais ser assim, é preciso fazer o serviço, depois o protoloco e colocar no portal 
da transparência. Comentou que no portal da transparência tem um protocolo de 
serviços, que foi feito uns três a quatro meses antes das últimas eleições, porque 
acontecia uma conversa dentro do município de que a vaca de um era enterrada antes 
da vaca do outro, que foi feito um serviço para o outro antes do meu. Disse que esteve 
na presença do Sr. Juiz, com o Presidente do PDMB, na época Harri Luckemeier, 
quando se comprometeram, durante a campanha política, de que todo o serviço seria 
feito através do portal da transparência. Salientou que, por isso, pede aos vereadores 
que apoiem o seu projeto, aprovando ele, para que haja transparência e as pessoas 
do município sejam atendidas uma após a outra. Agradeceu a presença de todos, 



dizendo estar feliz que tenham vindo especialmente os colaboradores do município, 
pois logo após a sessão irão ver o que será feito com o vale refeição que a prefeitura 
paga a todos os funcionários. Comentou que eles, Câmara de Vereadores, 
especialmente a comissão de justiça e redação, na qual o Cassiano é o presidente e a 
comissão de economia, finanças e orçamento, em que ele é, querem ver o bem de 
todos os funcionários, que ninguém seja prejudicado. Afirmou querem evitar que os 
bons paguem pelos ruins, não que tenha gente ruim, mas precisam achar um bom 
senso para chegar a um denominador comum neste vale refeição. 


