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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que, em primeiro lugar, 
em função do tempo da semana passada, gostaria de se manifestar a respeito do 
recebimento de um ofício da Senadora Ana Amélia Lemos, no qual anuncia o repasse 
de uma verba ao município, de cem mil reais que devem ser aplicados na agricultura. 
Falou também querer comentar sobre os benditos quebra-molas, elevadas e placas, 
que, segundo ele, deu um “angu” há semanas atrás, sendo que a promessa é para 
essa semana. Parabenizou a comunidade de Colinas pela Páscoa que foi tão bem 
visitada. Afirmou que, em especial, faz uso da tribuna essa semana, com o objetivo de 
defender um projeto, sobre a criação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), 
projeto de número sete, que está a duas semanas com a mesa diretora. Disse querer 
deixar bem claro que quem está falando é o Vereador Klaus. Informou que este projeto 
é um projeto padrão em todo o país e, graças à iniciativa de um prefeito anterior a 
este, que criou o CRAS, criando também essa possibilidade do SUAS. Comentou que 
o SUAS serve, na realidade, para regularizar a assistência social do município de 
Colinas, pois existe hoje uma lei que é assistencialista. Salientou que quem lê a lei 
número mil trezentos e vinte e um de dois mil e onze, no seu artigo quinto e sexto, 
verá que essa lei simplesmente faz doações de tijolos, areia, cimento, cestas básicas 
e com esta legalização do SUAS, teriam uma centralização do todo o sistema de 
assistência social na Secretaria da Saúde. Disse que somente seriam beneficiadas 
aquelas pessoas que tivessem realmente com um setor de calamidade ou desastre e, 
para ter esse benefício, teriam de passar pelo Conselho Municipal da Assistência 
Social. Informou que a criação do SUAS rendeu para o município, em dois mil e 
dezessete, mais ou menos uns cento e vinte mil reais do governo federal e, para dois 
mil e dezoito, a projeção é de cento e trinta mil reais, dinheiro, este, que é repassado 
em assistência social para os carentes do município. Salientou que, caso não aprovem 
esse projeto, a secretaria da saúde não tem a necessidade de passar pela Câmara de 
Vereadores esse projeto, ela convoca o Conselho Municipal da Assistência Social, 
chama uma audiência pública, com quatro ou cinco famílias e faz o decreto para ter 
esse projeto aprovado. Falou que a sua preocupação é que não levem a culpa de que 
estão contra a assistência social, contra o benefício de um dinheiro que vem do 
governo federal. Disse que durante este ano, toda a assistência social que será feita 
pelo SUAS, eles, vereadores, irão receber um relatório mensal. Ressaltou estar 
defendendo este projeto em nome de Klaus. Quanto ao projeto de número oito, que 
está nas comissões, da vigilância sanitária, informou que a vigilância sanitária sempre 
foi feita pela Coordenadoria Regional da Saúde, Lajeado, porém, com a lei que eles, 
vereadores, criaram, de número mil setecentos e cinquenta de dois mil e dezessete, 
do dia quatro de maio de dois mil e dezessete, o município passa a cuidar disso, 
porque o Estado e a União se recusam a fazer essa vigilância sanitária. Salientou 
terem criado a vigilância sanitária do município naquele dia e, agora, esse projeto cria 
o cargo. Falou ao Presidente e demais pessoas, saber que o Prefeito poderia ter 
remanejado o cargo, mas quando tentam falar com o Prefeito, ele alega ter muitos 
cargos sobrando e eles, vereadores, não podem somente pensar na administração 
destes quatro anos. Disse saberem haver suspeita de quem vai ocupar este cargo, 
afirmando que ele não irá ficar para sempre lá, por isso não podem pensar somente 
nestes quatros anos desta administração, devem pensar no bem da comunidade. 
Afirmou que hoje nenhum mercado, nenhum farmácia, loja, cafeteria, padaria está 
regular, pois não tem alvará, que está vencido desde o dia trinta e um de março. 
Comentou que não aprovando hoje este projeto, e ninguém sabe o que passa na 
cabeça do Prefeito, ele é capaz de devolver tudo para a regional da saúde e eles, 
vereadores, levarão a culpa que as pessoas não têm alvará. Informou que pessoas já 
estiveram na prefeitura pedindo alvará, pois não tem como participar de licitação para 
fornecer alimento para prefeitura ou qualquer coisa sem ter alvará. Disse aos 
vereadores que cabe a eles e não a ele decidir sozinho, que quer decidir com todos, 



entretanto, a sua preocupação é de querer que a Câmara de Vereadores não lute 
contra os colinenses, não lute contra a população. Pediu para se unirem 
independentemente do que acontece lá em cima, precisam estar unidos, porque tudo 
tem sua hora. Agradeceu a todos e pediu para pensarem bem antes de rejeitar estes 
dois projetos. Em nome de Klaus pediu para os dois projetos serem aprovados. 


