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O Vereador Cesar Ahlert, do PP, saudou a todos e disse que gostaria de fazer 
primeiramente um esclarecimento com relação à primeira reunião, realizada na noite 
anterior, referente ao campeonato de Colinas. Comentou que tiveram a presença da 
Escolinha Renascer pedindo para inscrever o time da gurizada sub16 no campeonato, 
entretanto queriam que fossem inscritos quatro atletas de fora e o regulamento permite 
somente dois. Explicou que foi feita uma votação com os times participantes e cinco 
não permitiram quatro atletas de fora, somente dois, oportunidade em que a escolinha 
Renascer não aceitou e se retirou. Falou que querem deixar claro que a escolinha 
Renascer está convidada e pode participar do campeonato, pois acham esse projeto 
com as crianças fantástico, maravilhoso, mas é preciso entender que o campeonato 
tem regras e como a maioria dos times decidiu por uma regra, todos precisam acatar 
essa regra. Afirmou que a escolinha Renascer pode sim participar do campeonato e 
está convidada a participar. Dando continuidade, disse querer comentar sobre um 
projeto que o deixou muito entusiasmado, as cooperativas escolares. Explicou ser um 
projeto que nasceu na Argentina e foi trazido para cá pelo Sicredi, sendo que já 
existem hoje oito cooperativas escolares em Estrela e dez cooperativas escolares em 
Teutônia. Informou que o projeto consiste em passar para as crianças sobre 
cooperativismo, empreendedorismo e como cuidar e aplicar dinheiro, fazendo toda 
essa parte que é importante na vida das pessoas. Falou que esse projeto implantado 
aqui pelo Sicredi foi tão bem conduzido, está tendo tanto sucesso que na sexta-feira 
virão quarenta pessoas da Argentina, ligadas ao projeto inicial lá, para assistir uma 
assembleia em Estrela. Disse que estão trazendo esse projeto para Colinas e 
Imigrante também pediu e está esperando por esse projeto lá. Comentou que foi 
através do CPM da Escola Estadual que pediram a instalação desse projeto em 
Colinas, explicando porque acham esse projeto tão importante. Salientou falarem tanto 
em trazer empresas de fora para que seus filhos tenham emprego, pedindo assim o 
porquê de não mostrarem aos seus filhos que eles podem ser empreendedores, 
podem ter a sua própria empresa, abrir cooperativas. Afirmou que tão importante é 
competir, porém sabem que o mais importante é se unir e cooperar. Questionou o 
porquê de não poderem fazer com que seus filhos tenham a oportunidade de serem os 
empreendedores, os empresários que farão Colinas crescer. Convidou a todos para 
dia dezoito, sexta-feira, em Estrela participarem dessa assembleia muito importante, 
fazendo um convite também para o pessoal da mídia, jornal e rádio se fazer presente. 
Disse acreditar que este projeto é muito importante, dará bons resultados e irá dar 
bons resultados.. 


