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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos, desejando ao Presidente muita 
sorte e felicidade durante todo o ano de dois mil e dezenove, se colocando a 
disposição em tudo o que for para o bem da comunidade. Disse que gostaria de 
agradecer algumas coisas que a administração fez e, especialmente, agradecer o 
paralelepípedo que foi colocado na Linha Leopoldina, um pedido da bancada do PP, 
que seria encaminhado logo no início do ano, que por felicidade já foi concluído. Da 
mesma maneira, agradeceu pela colocação do paralelepípedo no moro da Linha Ano 
Bom Alto, subida do Rubi Koht, que também era para ser esse ano e já foi concluído. 
Agradeceu também o estágio avançado em que se encontra o asfalto da Linha Ano 
Bom Alto, que será, provavelmente, concluído nos primeiros dias de março. 
Parabenizou a administração, na pessoa do seu Alex Willrich, pelos jogos de verão 
que tiveram início na sexta-feira e aproveitou para convidar a todos para prestigiarem 
esses jogos. Com o intuito de defender o projeto de número três, pediu 
encarecidamente ao senhor Rodrigo, caso for possível, que revise a atitude de baixar 
o projeto, pois gostaria de dar algumas explicações sobre o mesmo. Comentou que o 
objetivo deste projeto é trocar dois cargos de confiança que nunca foram ocupados e, 
provavelmente, nunca serão. Rodrigo Horn manifestou-se dizendo que o vereador 
Klaus está se referindo ao projeto de número dois e não três. Klaus pediu desculpas 
pelo equívoco e disse novamente que este projeto irá extinguir dois cargos que nunca 
foram ocupados e que, provavelmente, nunca serão. Afirmou que cada cargo 
representa um ordenado de quatro mil, muito dinheiro para um município tão pequeno 
para um cargo que cuidará de esportes ou outra coisa assim, sendo que a grande 
necessidade da Educação hoje é com monitoras. Disse que naquele concurso 
realizado no dia vinte e três de abril de dois mil e dezoito, foi feito concurso para 
monitora e na lista de monitoras para o município, existem treze cargos de monitoras 
criados, sendo assim, o município pode ter treze monitoras. Informou que até esta 
semana estavam ocupados dez cargos de monitoras e hoje foi nomeada a monitora 
Manuele, que era CIEE e agora passou a ser concursada. Comentou que a segunda 
colocada é uma senhorita chamada Carina, de Roca Sales, porém não sabem o que 
irá acontecer, mas também deverá ser chamada. Falou que a terceira colocada, para 
completar os treze cargos que a prefeitura tem, seria a Débora Horst, que já é CIEE, 
exerce a função de cozinheira na creche e também será chamada. Explicou que, desta 
forma, os treze cargos de monitoras serão ocupados na Educação, mas existe o 
seguinte e, por isso o regime de urgência, pois durante a semana a Educação perdeu 
a Joice, a Marisa e o servente Jardel para o pátio. Afirmou serem três a menos na 
Educação, sendo que de CIEE perderam uma, perderam a Maiara e a Natália Sand, 
três a menos em CIEE. Salientou que as CIEEs, que podem ter cinco no município, 
entre quatro a seis horas, não podem ser colocadas em limpeza, pois a Univates não 
permite isso. Diante disso, disse que a educação está com sérias dificuldades para 
iniciar o ano letivo e é vantagem eliminar dois cargos grandes de coordenador, pois é 
um cargo que vai estar na Educação e, além disso, estarão diminuindo o custo do 
município, baixarão de oito para seis mil e pouco. Falou que o início do ano letivo será 
no dia dezoito e a próxima sessão no dia dezenove, sendo que tem cem porcento, 
duzentos porcento de certeza que ele, o Fabiel e o Rodrigo irão sentar essa semana e 
ele vai ser aprovado, como foi na sessão extraordinária do último ano. À parte, Fabiel 
informou que o Jonas está na comissão de redação e justiça e não ele. Jonas disse 
que se querem buscar informações, está à disposição para isso. Rodrigo comentou 
que querem somente sentar e ver para onde vai diretamente, o nome também das 
pessoas, o nome não, enfim, a finalidade. Klaus explicou que dos cinco, quatro seriam 
logo chamados para a Educação, pedindo permissão para a Aline confirmar. À parte, 
Fabiel sugeriu que ela fizesse isso no intervalo. Klaus pediu para não deixarem a 
Câmara trancar a educação e para no intervalo deixar a Aline dar a explicação, pois 
tem certeza que é educação e precisam beneficiar a mesma. Afirmou que o grande 



problema deles está no CIEE, pois a creche começa às seis da manhã e vai até às 
seis da tarde e as CIEEs fazem seis e quatro horas, o que gera um rodízio muito 
grande dentro da creche para poder conduzir este horário e um bom atendimento para 
a comunidade. Finalizando, desejou a todos um bom ano de dois mil e dezenove, 
dizendo poderem contar com ele, pois fará o melhor possível para eles e para a 
comunidade. 


