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O Vereador Rodrigo L. Horn saudou a todos e disse usar a tribuna para explicar um pouco mais 
as suas indicações e o projeto de lei que encaminhou para essa sessão. Comentou que o 
projeto de lei de número um diz respeito à nominação da Rua Erich Hennig, ligada à Rua Carlos 
Hennig, conforme croqui anexo ao projeto, onde há três residências. Falou nomear essa rua 
em homenagem a Erich Hennig, pois foi uma pessoa sempre envolvida com a comunidade e o 
doador dessa área de terras, em que foi construída a estrada e, infelizmente, veio a falecer no 
ano de dois mil e seis. Em relação à segunda indicação de dois mil e dezessete, comentou que 
está sugerindo ao Poder Executivo que seja feita a troca de lâmpadas tradicionais por 
lâmpadas led, pois é uma nova tecnologia. Explicou que com essa lâmpada consegue-se maior 
claridade e durabilidade, um fator bem importante para a economia de energia do município. 
Disse que o único problema é que essa lâmpada é um pouco mais cara que as demais, por isso 
sugeri que essa troca seja feita aos poucos, que primeiro gastem o estoque de lâmpadas 
tradicionais para aos poucos colocarem as led. Na terceira indicação, falou ter solicitado a 
colocação de uma placa de aviso para que os ônibus e caminhões não façam a volta na Rua 
Carlos Hennig junto a rua nominada Erich Hennig. Explicou que nessa rua dois ônibus já 
quebraram os para-choques e um caminhão de mudanças ficou atolado em um final de 
semana, quando o trabalhador da prefeitura, Nabor, precisou pegar uma máquina para retirar 
o caminhão. Salientou incialmente pedir uma placa de aviso, porque essa rua é muito íngreme, 
e que a mesma seja feita com urgência, pois no fim do mês haverá um baile da terceira idade, 
oportunidade em que poderá novamente acontecer a danificação de algum ônibus. 
Finalizando, solicitou a colaboração dos colegas na aprovação dos seus pedidos. 


