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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse que, com muito orgulho 
e prazer, não pode deixar de fazer uso da tribuna no dia do aniversário do município 
de Colinas. Salientou ver hoje filhos daqueles que foram muito útil na emancipação, 
como o avô do Rodrigo, Senhor Romeu Lagemann. Falou que seria injusto citar 
nomes para agradecer o trabalho e a bela história que foi feita naquele ano de um mil 
novecentos e noventa e dois. Comentou que são vinte e sete anos e, ano a ano, o 
município se torna cada vez melhor, mais gostoso, apesar de sentir um pouquinho de 
tristeza no coração, pois não estão conseguindo aquele desenvolvimento industrial, 
porém um desenvolvimento primário maravilhoso. Afirmou não ter sido uma conquista 
sua só por ter liderado aquele grupo, foi uma conquista de toda a comunidade, todos 
os colinenses estavam de parabéns e estão hoje de parabéns, porque lutaram 
igualmente. Falou que o grupo tomou uma decisão certa, na hora certa, que faria tudo 
de novo, tudo igual, sem tirar uma vírgula, sem colocar uma vírgula, pois todos foram 
imensamente importantes nessa emancipação. Salientou estar aqui o município, já 
passaram por cinco administrações, maravilhosas, todas elas deixando a sua marca. 
Disse que o futuro bem feito, sempre é feito hoje, pois semeias hoje e colhe no futuro. 
Parabenizou Colinas e a todos os colinenses, desejando muita saúde e felicidade a 
todos os munícipes. Dando continuidade, salientou que gostaria de falar sobre a última 
sessão, da ata anterior que aprovaram há pouco, lendo, assim, um trecho do 
pronunciamento do colega Fabiel: “Salientou que se em algum outro mandato, outro 
Vereador de oposição deixou a Câmara para buscar recursos e esse recurso chegou 
ao Município, retira tudo o que colocou.”. Dirigindo a palavra ao colega, disse que em 
dois mil e dez, quando Gilberto Keller era o prefeito, a bancada do PP fez ofício, 
entregando nas mãos do prefeito, que era oposição, oportunidade em que tinham 
acabado de perder as eleições e o Gilberto ganhou. Entretanto, salientou terem sido 
feitas diversas emendas, dentre elas do Covatti, que lhes deu o que hoje é a poclain 
do município, uma emenda muito grande. Informou que no mesmo ano o Senhor José 
Otávio Germano deu outra emenda para comprar um caminhão e um carro, além da 
emenda do Sr. Jerônimo e outra do Sr. Renato Molling, vindos através de ofícios feitos 
pela oposição e entregue nas mãos do Senhor Prefeito Gilberto. Afirmou que eles, 
oposição, sempre estão lutando e lutando muito para o bem comum, pois são pessoas 
que irão passar o município e não vale a pena estarem brigando, só querem ver o 
futuro deste município melhor. Falou que tomou a decisão e que continuará dizendo 
que irá tomar a decisão sempre, porque o que for combinado é combinado e o 
combinado é que cada um iria para Brasília, todos iriam a Brasília, por isso votou 
contra e se for repetir, votará contra, se for alguém que já foi a Brasília, votará contra 
também, pois todos têm o direito de ir a Brasília e tentar a sorte de trazer emendas. 
Explicou que teve a sorte de conseguir emendas em nome da Bancada do PP sem ir a 
Brasília, mas pretende ir a Brasília este ano ainda. À parte, o Vereador Fabiel 
manifestou-se, dizendo que naquele momento falou sobre a questão do Vereador sair 
da Câmara, pois das emendas que o ex-prefeito fez uso, do deputado do PP, é 
consciente. Salientou que o que quis dizer foi o Vereador sair da Câmara, se deslocar 
até o gabinete e trazer a emenda em mãos para o Prefeito, não de bancada, pois isso 
não falou. Klaus comentou, entretanto, que são Vereadores de oposição lutando, 
independente de partido que está no governo, sendo que eles, PP, sempre estão 
lutando para o bem do município. Afirmou ter lutado desde o primeiro dia em que se 
criou Colinas e continuará lutando até o fim para o bem deste município. Fabiel 
afirmou que eles também. 


