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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse também querer fazer a 
sua homenagem, parabenizando o Sindicato e a administração pelo baile e a 
programação da escolha da soberana de Colinas. Falou estar de parabéns quem 
começou isso, algo que sempre terá o apoio de toda a comunidade, segundo ele. 
Parabenizou as oito meninas que se propuseram a fazer o desfile, a fazer o que 
fizeram na noite, dizendo que, independente de quem foram as três, todas estavam 
muito bem. Parabenizou a vencedora. Após, salientou querer fazer um comentário, já 
que, na plateia tem duas professoras, que há muitos e muitos anos estão com eles. 
Falou que se dá muito bem e que citará nome, porque não é de dizer “alguém disse”, 
que se dá muito bem com o Senhor Dirceu Bayer, presidente da Languiru, do 
complexo e toda a cooperativa, com quem tem, na realidade, um parentesco. Informou 
que toda a vez que ele vem a Colinas, ele o procura para conversar e, pelo que 
lembra, nas últimas três ou quatro escolhas das soberanas, ele o procurou para 
conversar. Informou que ele disse que queria dar os parabéns, os quais quer transmitir 
às professoras, pois faz parte de muitos eventos de escolha das soberanas e o nível 
cultural das meninas de Colinas é excepcional. Parabenizou as professoras, dizendo 
sentir orgulhar de escutar pessoas de fora dizer isto. Disse querer fazer um comentário 
sobre o pedido do senhor Presidente, em relação ao redutor de velocidade na Barra 
da Seca, o qual está há anos nesta discussão. Afirmou querer fazer somente um 
comentário do que ocorreu da semana passada para esta semana. Informou que na 
quarta-feira, dia catorze, foi abordado na rua sobre estes redutores de velocidades, 
oportunidade em que, ao chegar em casa, ligou para o senhor Pedro Westphalen, 
Secretário do Transportes do Estado do RS, que disse estar se despedindo da 
secretaria, mas daria um telefone para ligar na quinta-feira, as nove horas a Lajeado e 
estava encerrado o assunto. Salientou que na quinta-feira de manhã, ligou para aquele 
telefone e quem lhe atendeu foi o Senhor Sadi, chefe do DAER de Lajeado, que sabia 
já da ligação e do assunto a ser tratado, agendando para o dia seguinte, sexta-feira, 
dia dezesseis, às duas horas para buscá-lo em casa e o assunto estava encerrado. 
Explicou que na sexta-feira, dia dezesseis, em torno de dez para as duas tocou seu 
telefone para dizer-lhe que em quinze minutos passariam para buscá-lo, sendo que 
marcaram o posto de combustível como local de encontro. Informou que em menos de 
quinze minutos o Senhor Sadi estava no local combinado e, então, seguiram para 
Barra da Seca, ao chegar lá, foi informado de que farão um redutor na subida e um 
logo após a parada, para evitar a alta velocidade de ambos os lados. Comentou que o 
S. Sadi disse haver um problema, que poderia fazer os quebra molas no dia seguinte, 
mas não poderia fazer a sinalização. Sendo assim, garantiu que pediria ao prefeito 
para a administração fazer a sinalização, o que fez de imediato e o prefeito, de pronto, 
falou  que a administração daria as placas. Explicou que quando esteve no gabinete, 
lembraram dos dois redutores de velocidade do Morreto, pedido do vereador Jonas, 
um logo após o Morreto, na entrada do Messer e outra na entrada da cidade. Segundo 
ele, a moral da história é que as placas estão prontas e amanhã, a partir das oito 
horas, estará todo o DAER fazendo os quatros redutores de velocidade e fazendo o 
concerto do bueiro em frente à propriedade de Ilário Krieger. Dando continuidade, 
falou que vinte de março é aniversário do município, que nunca disse e nunca irá dizer 
que fizeram o município sozinho. Salientou querer agradecer aqueles que o ajudaram 
desde o primeiro dia, nas ideias da emancipação, dizendo que a comissão 
emancipacionista foi somente um miolo, mas algo que trouxe muitos frutos. Explicou 
que quando virem que seria o bem para o município, muita gente se engajou e ajudou 
a fazer a campanha do sim. Afirmou que se tivesse que fazer tudo de novo, o faria, 
pois foi para o bem do município e que sempre dirá: “faça o futuro bem feito hoje”. 
Parabenizou a todos os colinenses por mais um ano, desejando saúde, felicidade e 
união para todos. 


