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O Vereador Klaus Driemeier, do PP, saudou a todos e em especial ao Sr. Rodrigo e 
Sr. Carli, proprietários da empresa Colina Distribuidora de Alimentos. Comentou que 
na última sessão conseguiu conduzir algo a favor deles, dizendo aos mesmos que eles 
não podem imaginar a alegria que sente de tê-los ajudado, de ter feito este meio de 
campo. Falou que a alegria maior é de tê-los junto a eles, em Colinas, por mais dez 
anos, pois durante anos, em que foi vereador, sempre dizia que a empresa que 
constrói em Colinas, nunca mais sai. Salientou voltar a dizer que acredita no 
empreendedor de Colinas, agradecendo aos senhores Carli e Rodrigo. Pediu a todos 
os Vereadores que não votem jamais ou botem em dúvida o projeto de número vinte e 
seis, que diz respeito ao benefício dessa empresa que já está instalada e ficará por 
mais dez anos em Colinas. Disse querer manifestar, com muita alegria, que no dia 
treze de agosto, na última segunda-feira, seis empresas credenciadas foram até o Ano 
Bom Alto, quando fizeram a vistoria do asfalto a ser construído lá. Informou que no dia 
vinte e um de agosto, na próxima terça-feira, serão abertos os envelopes em relação 
ao custo daquele asfalto que será feito na Linha Ano Bom. Afirmou que aquela 
localidade merece, pois é uma localidade produtora e já vem de muitos anos a 
promessa de ganharem asfalto. Salientou rezar para que não haja nenhuma 
impugnação. Comentou ter falado na última sessão sobre os pedidos de informações, 
sendo que irá ler, como não consta no Regimento, a resposta de um dos pedidos que 
foi feito a esta Casa, na realidade dois pedidos foram feitos pelo senhor Juliano Kohl. 
Disse não ter nada contra o Juliano e sabe que o Vereador tem todo o direito e todo o 
dever de exercer a fiscalização, porém, em sua opinião, a resposta deveria ser lida em 
plenário, porque o Vereador joga a dúvida perante o público e a resposta não vem. 
Explicou terem sido dois pedidos de informações, um sobre a compra dos canos para 
a Praça dos Pássaros, que já explicou na última sessão que não atingiu o valor de oito 
mil reais e o outro foi sobre a contratação do mecânico. Disse que sem falar mais no 
valor que confere, a poupança que a atual administração está fazendo, irão ver o que 
diz a resposta que receberam hoje. Assim, leu conforme segue: “Cabe referir que o 
contrato de prestação de serviços n° 079-01/2013, firmado em vinte e sete de 
dezembro de dois mil e treze, com a Empresa Edinei Roque Mânica – ME, teve, na 
sequência, três termos aditivos, respectivamente, em dezessete de dezembro de dois 
mil e catorze, dezoito de dezembro de dois mil e treze de dezembro de dois mil e 
dezesseis, com vigência até vinte e cinco de dezembro de dois mil e dezessete. 
Embora houvesse prazo legal para mais um termo aditivo, para o período de um ano, 
isso não aconteceu, uma vez que foi constatada uma irregularidade que perdurou 
durante todos esses anos. Sucede que o edital para contratação desse objeto 
determina no item oitavo que o objeto de credenciamento deve ser fornecido por 
pessoa jurídica regularmente constituída e executado pelo seu proprietário ou 
funcionário legalmente contratado pelo credenciado. Pois, em uma ação fiscalizadora 
realizada em dois mil e dezessete, ficou constatado que o profissional, ou os 
profissionais, que prestaram serviços de mecânica durante quatro anos, no parque de 
máquinas do Município, não possuíam vínculo empregatício com a empresa 
credenciada, conforme informado pelo Escritório de Contabilidade”. Desta forma, pediu 
se conseguiram entender o que acontecia, explicando que era tirada uma nota de uma 
empresa e o funcionário que vinha trabalhar jamais pertenceu a esta empresa. Afirmou 
ter sido este o principal motivo do rompimento do contrato com os mecânicos 
anteriores e cabe a cada um ver quem estava errado. 


