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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse querer questionar um 
pequeno fato que o Vereador Jonas usou na tribuna anteriormente. Pediu como foi a 
convocação, se foi por telefone, quando o Vereador Jonas disse que quem convocou 
foi o colega Klaus. Sendo assim, Rodrigo questionou o Vereador Klaus, afirmando 
que o mesmo havia ligado a ele e o Vereador confirmou que havia ligado. Rodrigo 
pediu ao colega o que ele falou nesta ligação. Klaus respondeu que ligou para o 
Vereador Rodrigo e que fez uma aposta com a sua família. Informou que o Vereador 
confirmou na primeira ligação que estaria presente e ele perdeu para sua esposa, pois 
contaria até cinquenta para receber retorno da ligação dizendo que não iria, mas se 
enganou, levou dezessete minutos o retorno da ligação para Vereador dizer que não 
participaria da reunião. Rodrigo afirmou estar certíssimo, pois até tem a ligação do 
telefone com ele. Questionou o Vereador Klaus sobre o que ele faz à noite, das sete 
até as onze, que respondeu cuidar da sua empresa pelo computador. Rodrigo 
comentou que para o Vereador ter uma empresa, talvez ele ou o seu filho tenha 
estudado e pediu se o mesmo concordava com ele, o qual concordou. Afirmou que é 
isso que faz nas terças-feiras à noite e pediu ao colega Klaus o que ele havia dito 
quando retornou a ligação. Klaus respondeu que na primeira ligação havia dito que 
iria e Rodrigo questionou novamente o que disse quando retornou a ligação. Klaus 
respondeu que havia dito que estava fazendo um trabalho. Rodrigo pediu para o 
Vereador não mentir, pois disse que teria recuperação e Klaus afirmou que ele havia 
dito que estava trabalhando no seu TCC. Rodrigo comentou que isso foi na primeira 
ligação, na terça-feira, pode até mostrar a prova, tinha recuperação. Após, falou para o 
colega Jonas que a convocação deveria ter vindo por escrito, porque assim poderia ter 
se programado, falado com o professor para não ir na terça-feira. Afirmou que é assim 
que funciona uma sessão da Câmara, os Vereadores têm outra função. Disse que é 
legal, que precisa ter diálogo, mas terão três meses para ouvir o advogado. Comentou 
que só queria fazer um parêntese quanto a esta questão. Dando continuidade, 
comentou que gostaria de fazer uma pequena explanação do que está acontecendo 
em Colinas. Falou saber que a população hoje está dividida entre o que está 
acontecendo, o que é real, mas tem certeza que muitos estão perdidos e não sabem o 
que está acontecendo. Afirmou que nada disse teria começado se o prefeito não 
tivesse feito uma ratificação, ou melhor, retificação, agradecendo pela correção, no 
edital, encurtando. Disse que é importante, se o prefeito sabe o português, deve saber 
fazer uma licitação e estar bem assessorado pelos seus advogados. Salientou que 
esta licitação não permitiu que outros dois postos fizessem parte da mesma. Pediu 
quem teria condições de fazer um preço melhor, se seria o combustível comprado em 
grande quantidade ou somente um posto de combustível. Explicou que, além da 
licitação que teve uma retificação, houve uma dispensa da licitação. Questionou os 
colegas Klaus, Justines e Jonas, que usaram anteriormente a tribuna, se houve 
alguma calamidade pública em Colinas e afirmou que não. Entretanto, disse que 
houve uma dispensa de licitação que gira em torno de quase novecentos mil reais, 
porque são vinte e cinco mil litros de gasolina comum a cinco reais e dez centavos, 
vinte e cinco mil litros de óleo diesel, mil litros de gasolina aditivada e trinta mil litros de 
óleo diesel S10. Informou que essa dispensa não foi publicada, que a tornou pública 
na última reunião e isso precisa ser investigado. Pediu desculpas, mas salientou que 
este é o seu papel, são pagos para isso. Comentou que a Vereadora Justines falou do 
seu pronunciamento na sessão passada, que estava em ata, quando disse que se eles 
não fizessem nada, não investigassem isso, teriam de pedir demissão. Afirmou que 
deveriam sair sim, porque essa notícia do edital foi publicada no jornal A Hora a quase 
um mês, sendo que, depois do conhecimento da população e dos Vereadores, é 
preciso que seja investigado, isso é um processo normal. Para finalizar, disse torcer 
para que, depois dessa investigação, ela seja um ponto positivo para Colinas, que não 
tenha nada. Falou que não é porque é oposição que precisa ver defeitos, apenas está 



falando o que houve, mas torce para que o prefeito, advogado e todo pessoal que fez 
a licitação estejam certos, pois quer o bem do município. Disse que o prefeito está no 
décimo sétimo mês de trabalho, teve um mês de férias, e já tem uma denúncia 
formada na Quarta Câmara, que está em processo inicial, mas está e deve ser 
analisada. 


