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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e, em especial, a nutricionista 
Ana, presente na sessão, parabenizando-a pelo projeto do açúcar, pois, segundo ele, 
ela sabe que ele tem esse problema em casa. Disse ter três assuntos para tratar, 
parabenizando, inicialmente, a todos, não somente uma secretaria, a um prefeito, a 
um professor. Pediu para o Jasper e a diretora levarem para todos o parabéns pela 
Páscoa, a todos que se envolveram, a comunidade, as pessoas, pois a Páscoa está 
anunciando Colinas em todos os municípios. Comentou que o nome de Colinas 
passou do nível estadual, pois têm pessoas de outros estados do país olhando a 
Páscoa do município com tanto carinho. Parabenizou a administração, secretaria e a 
todos que de uma ou outra forma se envolveram nesse trabalho que é maravilhoso. 
Salientou que o outro assunto que quer defender, diz respeito ao projeto de número 
nove, dos conselheiros tutelares. Explicou que passou por esta Casa um projeto que 
foi retirado pela administração, veio outro projeto que foi retirado por ele, como líder de 
governo. Informou que numa conversa que teve com a oposição, através da pessoa 
do seu Fabiel, o projeto está redondinho, está dentro daquilo que precisam ter para o 
município. Disse que precisam aprovar este projeto para que dentro deste mês ainda 
possam fazer o edital, porque a lei maior os obriga a fazer o edital da votação um ano 
após as eleições nacionais, seis meses antes. Pediu encarecidamente que na hora da 
discussão, se alguém tiver uma dúvida, quer esclarecer todas que por ventura possam 
surgir em relação ao projeto. Falou querer pedir também uma atenção especial ao 
projeto de número dez, que tem por objetivo ajudar uma indústria, Caminhos da 
Decoração, uma empresa que estava no prédio do Schmökel e por falta de espaço, 
como a produção e o número de funcionários aumentou, teve que fazer uma mudança. 
Explicou que a mudança já foi feita, a empresa já está no novo prédio, sendo que não 
foi culpa da administração o projeto somente ter entrado ontem, depois do prazo, 
porque a pessoa, que é dona do prédio, teve dificuldade com a documentação para 
com a administração. Comentou que não muda nada, pois a prefeitura já ajudava com 
uma parte no prédio do Schmökel e agora ajudará com um percentual a mais, menos 
da metade do que irá custar o aluguel na realidade, o restante a própria empresa 
complementará. Disse que esse projeto não muda em nada porque ele continua no 
projeto maior do município, de incentivos à indústria e comércio que é o projeto lei 
número dezoito, oitocentos e vinte e três, zero dezoito que aprovaram. Pediu para 
colocarem estes dois projetos para frente porque eles são para pessoas e não para a 
administração. 


