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O Vereador Klaus F. Driemeier, do PP, saudou a todos e avisou que se ultrapassar o 
seu tempo, está de posse do tempo do Vereador Mirno. Sendo assim, comentou que 
dividirá o tempo em duas partes, primeiro irá falar sobre o projeto de número quatorze. 
Explicou que este projeto, que é um incentivo à indústria, comércio, serviços e 
desenvolvimento social, baixou na Comissão de Redação e Justiça. Disse que o 
projeto ajuda a indústria, o comércio e o social, foi baixado na Comissão, sendo que 
não foi feita nenhuma reunião, nenhum acerto, não foi perguntado para ninguém, 
porque também faz parte daquela coisa. Afirmou ter sido baixado pelo simples fato de 
baixar o projeto e depois, um vereador sobe na tribuna para reclamar dos empregos 
que faltam no município. Falou que estavam há dezesseis anos na administração e 
hoje não querem dar a eles dois anos. Comentou que estão há dezoito meses na 
administração e não enxergam a fábrica de estofados Story Móveis, não enxergam a 
instalação da cervejaria na antiga Antarctica, não enxergam a reciclagem de plástico 
na parte de baixo. Entretanto, disse que esquecem onde está a Master Injetados, onde 
está a Decormóveis, os Artefatos de Cimento Dannebrock que recebeu tantos 
incentivos das administrações passadas. Em relação à segunda parte, salientou que 
falaria do projeto de número dois de dois mil e dezoito, encaminhado pelo senhor 
Rodrigo a esta Casa. Afirmou terem sido induzidos à uma informação falsa e depois 
de muito analisar, e melhor, viram que este projeto prejudica a comunidade colinense, 
bem como as empresas de transporte do município, por isso, o prefeito vetou o 
projeto. Lamentou que, hoje com tanto público, o Presidente não tenha colocado ele 
em votação, dizendo estarem dentro do prazo, que ele tem todo o direito, mas 
questionou se tem algo a mais, pois tinha esperança que hoje viesse a esta Câmara. 
Disse que só tem conhecimento, pedindo perdão por não saber de mais municípios 
que tenham GPS nos terceirizados, porque só conseguiu localizar Estrela. Informou 
que conseguiu localizar Bento Gonçalves e Garibaldi que estão tentando instalar, 
sendo que se tiver mais um município que o perdoe. Explicou que, como líder de 
governo, fez a proposta para retirar o projeto do plenário e lhe foi pedido para não 
retirar. Sendo assim, comentou que, caso este veto seja derrubado no próximo 
plenário, tem cem porcento de certeza que no ano de dois mil e dezenove, as 
empresas de Estrela, Roca, Imigrante virão para fazer o transporte escolar. Afirmou 
que, certamente, terão outros custos também, porque a empresa terá de vir de Estrela, 
Roca ou Imigrante transportar nossos alunos. Questionou se não terá custo nenhum 
para essas empresas virem a Colinas. Falou ter sido transportador e que não existe 
fazer um quilômetro a mais pelo transporte escolar, pois as topic, pedindo ajuda do 
Neodir para explicar, ganham tão minguado para manter o transporte, devido ao 
trecho ser muito curto. Informou que se gasta pouco, mas se ganha muito menos, 
porque tem que pagar um seguro, tem que manter as camionetas. Salientou dizerem 
depois que são colinenses, que estão a favor do progresso de Colinas. Dando 
continuidade, comentou que falaria da segunda etapa, a denúncia. Falou que teve um 
Vereador que disse: “vamos falar a verdade nua e crua”. Disse que todos o conhecem, 
é colinense há quarenta anos, vive a política a mais de trinta, ele e a equipe 
compreendida pelo Beto Frielink fizeram o município, tem muito orgulho de ter feito e 
não se arrepende de nada do que fez. Entretanto, desafiou a todos, inclusive a plateia, 
a buscar na sua vida particular e na sua vida pública o dia em que o Klaus não foi 
justo. Afirmou que não será agora que deixará de ser justo, que se querem aprovar, 
podem aprovar, pois ainda acha que não tem erro. Falou que nunca se aproveitou da 
administração pública, foi secretário da agricultura em Lajeado, foi responsável pela 
inspetoria veterinária e não teve um apontamento. Comentou ter sido coordenador de 
todas as campanhas do seu partido, ter feito todas as papeladas de todas as 
campanhas do seu partido e nunca teve um apontamento, desafiando a encontrar um 
apontamento seu. Disse que qualquer denúncia tem dois lados, aquele lado que faz a 
denúncia, e tem que ter a provas, e aquele lado que tem direito à defesa. Informou ter 



convidado a todos, sendo que o Passa confirmou, o Fabiel confirmou, o Rodrigo 
confirmou e a Geni confirmou que iriam escutar os dois lados, que proibiu o prefeito de 
ir à reunião, pois queria a verdade nua e crua, mas não sabe quem não queria. 
Comentou que a denúncia, no Tribunal de Contas, a qual estão vendo com ele, de 
dois mil e dezessete, já foi auditada pelo Tribunal de Contas do Estado. Afirmou que 
as contas do prefeito Sandro, de dois mil e dezessete, estão aprovadas e não houve 
nenhum apontamento sobre este contrato do transporte. Explicou que a denúncia foi 
feita na Promotoria dos Prefeitos e tem a defesa em mãos, da qual foi entregue uma 
cópia para cada Vereador. Disse que muitos municípios incorreram neste episódio, 
informando que atrás de cada defesa tem muitos municípios para os quais foi negado 
o processo, como Rolante, como outros muitos municípios, sendo que os mesmos se 
encontram à disposição para ler. Em relação à defesa, explicou que a redução de dez 
quilômetros para cinco quilômetros foi objetivo para diminuir custos, aumentar a 
participação das empresas, dos fornecedores do município de Colinas. Afirmou ter 
mudado uma coisa lá, que não existe mais posto, é ponto de abastecimento, sendo 
que muitos municípios tem este para tentar poupar para os municípios. Explicou que a 
fornecedora de combustível instala um ponto de abastecimento, assim a nota pode ser 
feita no município de Colinas, pois querem incentivar o município de Colinas, não 
querem mandar fazer nota em Estrela ou em Roca. Falou que, com isto, evitariam 
perda de tempo, gasto de combustível, perigo das máquinas na estrada. Questionou 
os vereadores se eles já imaginaram todos os caminhões descendo para Costão. 
Disse existir caminhão e máquina que teria de ser levado com caminhão prancha para 
lá, pedindo donde já se viu isso. Falando de redução, comentou ter o processo de 
Paverama, que tem estipulado cinco quilômetros da sede, o projeto de Progresso, um 
quilômetro, mil metros da seda, o projeto de Encantado, a três quilômetros da sede. 
Pediu se já imaginaram o Carlos ir abastecer no Costão e bater a máquina num carro, 
o que aconteceria. Disse que o Maninho atropelou bateu sem querer, não teve culpa, 
no Veríssimo, pedindo se já imaginaram ele bater num carro no asfalto. Falou estarem 
proibidos de ir para a RS. Quanto à licitação, explicou que no dia da licitação ninguém 
a impugnou, não apareceu um segundo para oferecer combustíveis, não teve ninguém 
interessado na licitação. Comentou que o que chama a atenção é que nos anos 
anteriores este mesmo posto ganhou, em dois mil e quinze, em dois mil e dezesseis, e 
ninguém reclamou, estava tudo certo. Salientou que daria outro exemplo, explicando 
que as licitações e contratos são feitos anual, de maio a maio, sendo que em dois mil 
e quinze, dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete o mesmo posto ganhou e 
ninguém reclamou. Informou que em dois mil e dezesseis, de maio até dezembro, a 
administração passada teve o pedido de dez reequilíbrios financeiros e todos os dez a 
administração deu para o posto. Disse que o mesmo contrato estava de janeiro até 
maio na atual administração, período em que o posto entrou com dois pedidos de 
reequilíbrio e não ganhou nenhum. Salientou que este contrato, que está Sub judice, 
dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, da atual administração, teve nove pedidos de 
reequilíbrio, porém a administração concedeu somente três. Comentou que teria duas 
horas para falar, mas prefere evitar. Pediu o que é reequilíbrio, explicando que na 
situação em que o Brasil vive, todos sabem que a gasolina sobe de dois em dois dias 
e o reequilíbrio é ou para baixo ou para cima. Falou que o senhor Rodrigo veio com a 
proposta do contrato quarenta e sete, dispensa de licitação, e como o mesmo acabou 
de pedir, explicou que, como estavam Sub judice na quarta Câmara, foram obrigados 
a pedir dispensa de licitação e só tiveram permissão para fazer o contrato da compra 
de combustíveis por cento e oitenta dias. Disse que o Rodrigo foi à tribuna, distribuiu 
para eles e foi para a imprensa, porém, no mesmo contrato, ele não foi ao portal de 
transparência, pois no dia dezenove de junho no portal da transparência estava a 
redução do combustível, três e oitenta e nove, mas ele fez aquele “aue”. Rodrigo, a 
parte, falou que não estava no portal da transparência, pedindo para o Vereador ser 
transparente. Klaus informou que no dia vinte e um de junho estava no portal para 
quem quisesse ver. Disse que no reequilíbrio a gasolina comum está a quatro e oitenta 



e nove, oportunidade em que o Vereador Rodrigo questionou porque estava a cinco e 
dez. Klaus respondeu que foi porque este contrato foi assinado bem no período da 
greve dos caminhoneiros, ninguém sabia, no dia vinte e quatro de maio. Rodrigo 
pediu para o Vereador não vir com mentiras. Neste momento, houve um breve debate 
entre os Vereadores e o Presidente avisou que o Vereador Klaus teria mais um minuto 
para fazer uso da tribuna, pois seu tempo estava acabando. Klaus disse que, como os 
nervos se exaltaram, qualquer pessoa poderá ler a defesa e quem tem a consciência 
justa, verá que não tem nada contra esta licitação, só o prejuízo que será dos 
colinenses. Comentou que todos os colinenses conhecem o denunciante, mas 
também devem saber quem está orientando este denunciante. Disse que se a 
denúncia for aceita, será um bom caminho para provar que eles não têm nada a 
temer. Finalizando, falou que gostaria de deixar um ditado, escrito num caminhão da 
prefeitura, que gosta muito e já o disse várias vezes: “o futuro bem feito hoje”. Afirmou 
que hoje não estão cuidando do futuro do município, pois, bendita foi a hora que este 
prefeito colocou este ditado no para-brisa do caminhão. Falou que irá com seu partido, 
se querem aprovar, que aprovem, pois fará gosto de provar e que não venham depois 
dizer que se enganaram, que peçam desculpas ao povo colinense pelas burradas. 


