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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e disse ao prefeito, presente na 
sessão, que gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeceu pelo 
conserto que ele fez na rua Olavo Bilac, onde existia um bueiro e foi colocado um 
asfalto indevidamente, sem consertar o bueiro. Agradeceu por ter colocado um asfalto 
condizente com aquela rua. Após, falou querer agradecer um pedido na Rua Carlos 
Hennig, onde foi feita uma boca de lobo, local em que havia uma boca de lobo muito 
mal feita, sendo que agora não vão mais cair carros dentro daquela boca de lobo. 
Agradeceu também por ter pintado, na cidade, o meio de todas as ruas em amarelo ou 
duas faixas amarelas, pois era um pedido da comunidade. Disse que, assim como o 
colega Mirno, quer falar um pouquinho dessa incoerência que está acontecendo nesta 
Câmara. Informou que o transporte dos adubos irá beneficiar todos os agricultores que 
estão necessitando ou precisando de adubo a um preço melhorado pelo Sindicato. 
Comentou que no ano de dois mil e dezoito foram nove ou dez cargas e no ano de 
dois mil e dezenove, até a presente data, foram quatro cargas, sendo que ao 
conversar com o Presidente do Sindicato foi informado que terão mais quatro ou cinco 
cargas até o fim do ano. Falou que o valor de cada carga é setecentos e cinquenta 
reais e está sendo feito pelo irmão do amigo Cassiano. Informou que é bem menos, 
muito bem menos do que um projeto que passou por esta Casa, em sessão 
extraordinária, pois foi convocada uma sessão extraordinária para este projeto, de 
número um de dois mil e treze, que foi realizada no dia sete de janeiro de dois mil e 
treze. Explicou que a Empresa Becker & Becker Indústria e Comércio de Bolsas 
estava instalada no município de Colinas e a prefeitura pagava setecentos reais de 
aluguel por mês para essa empresa. Disse que em janeiro ela foi para São Paulo, 
turismo, numa feira de bolsa, recebeu todo esse dinheiro e em maio os abandou. 
Salientou que olhando os papéis teve a grata satisfação de ver, nos jornais da época, 
em São Paulo, seu amigo Vereador Rodrigo Horn, desfrutando da feira. Afirmou que é 
muito fácil chegar nesta Casa e dizer que isto está errado ou certo, precisam fazer um 
futuro bem feito hoje, pois quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do 
vizinho. 


