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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e em especial as professoras 
presentes, dizendo que nenhuma delas foi professora dele, mas teve filhos na Escola 
Ipiranga, escola da qual tem muito orgulho, porém não tem a possibilidade de dizer da 
Estadual já que seus filhos não fizeram parte daquela escola. Falou que entre as 
professoras estão colegas da sua filha que hoje é professora em Lajeado. Comentou 
ter dito no seu outro pronunciamento da felicidade que tem de poder dar apoio aos 
professores e se um dia escutarem que o Klaus deixou de dar apoio ao professor, 
esse cara está mentindo. Disse que o que puder fazer pelos professores, fará, tudo, 
porque é do professor que sai a educação e o futuro, não somente de seus filhos, mas 
o futuro do país, pois sem educação não conseguem nada. Afirmou que jamais votará 
contra qualquer indicação ou projeto que fale sobre a melhoria na educação de 
Colinas, pois todos sabem que teve o dedo do Klaus no último projeto e terá o dedo do 
Klaus no próximo também. Sugeriu a esta Casa, apesar da indicação, que eles 
Vereadores provoquem uma audiência pública sobre o Plano de Carreira dos 
Professores, o plano de carreira de toda a administração, pedindo o porquê de não 
fazerem. Em relação ao projeto que o Rodrigo falou, sobre o auxílio dos trinta 
porcento, salientou ter feito questão de exigir da administração um parecer jurídico, 
porque sabe que muitas pessoas vão votar a favor e outras contra e a tirar regalias do 
grupo seleto do município, sendo que uns seriam machucados e os outros seriam 
rejeitados por não ter esse benefício. Dirigindo a palavra às professoras presentes 
agradeceu muito por tudo o que fizeram por este município, durante todos estes anos 
e afirmou poderem contar com este Vereador para tudo, para melhorar cada vez mais 
o dia a dia delas na escola. Disse que hoje o problema em muitas cidades é que a 
família quer se ver livre da criança e coloca-a na escola, algo que não é dito somente 
por ele. Dando continuidade e saudando a todos novamente e em especial aos 
professores, parabenizou a administração, os colinenses e em especial aos 
agricultores. Explicou que na consulta popular de dois mil e dezessete, feita pelo 
governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, o poder público e em especial o 
sindicato dos trabalhadores rurais do município lutaram para que fosse indicada uma 
verba para a agricultora de Colinas, para o setor primário e, com orgulho, segundo 
informações do Secretário da Agricultura, o Estado beneficiou o município com 
cinquenta e cinco mil reais. Informou que o município emendou em torno de nove mil 
reais, dando em torno de sessenta e quatro mil novecentos e oitenta reais, valor usado 
numa licitação para aquisição de adubos que está sendo distribuído gratuitamente de 
acordo com as regras que o conselho municipal da agricultura criou para que todos os 
agricultores sejam beneficiados. Comentou que duzentos e quatorze agricultores já 
receberam e os demais receberão durante as próximas duas semanas. Falou que quer 
dar uma notícia e que gostaria que a imprensa divulgasse isso bastante, pois todo 
mundo fala da RS129. Afirmou ter a permissão de dizer a todos, pois o Sadi do DAER 
confirmou a ele que com dois dias de sol, no terceiro dia de sol ele fará um tapa 
buracos com um rolo compressor, porque sem o rolo não segura tapa buraco. Após, 
convidou toda a comunidade para o dia dezoito de outubro participarem do recital no 
ginásio, pois é mais cultura, dizendo para todos sentirem-se convidados, quando terão 
a apresentação do conjunto instrumental e o coral infanto/juvenil da escola. 


