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O Vereador Rodrigo L. Horn saudou a todos e disse usar a tribuna hoje para comentar sobre o 
veículo adquirido pelo Poder Executivo para a saúde. Falou pensar que investir na saúde é 
essencial para o município, pois ela sempre foi muito boa e é preciso ter um veículo em bom 
estado para que não gere gastos com oficina e que não deixe os munícipes empenhados. 
Informou que na sessão anterior fez um pedido de informação com o interesse de saber que 
deputado teria repassado a verba de quarenta mil reais. Comentou ter recebido, em tempo 
hábil, a reposta do Executivo que a verba realmente veio do Deputado Alceu Moreira, do 
PMDB e não como foi divulgado no site de Colinas, que esse dinheiro havia vindo do deputado 
Pepe Vargas, do PT. Disse que na própria nota de esclarecimento que o Executivo encaminhou 
a ele, afirmam que houve erro na divulgação do nome do deputado e também lhe entregaram 
comprovante de emenda que Alceu Moreira irá quitar o carro, sendo assim, no site de Colinas 
houve um erro. Parabenizou o ex-prefeito Irineu que conseguiu essa emenda com o Deputado 
Alceu Moreira no ano de dois mil e dezesseis e também agradeceu o deputado que sempre 
está ajudando Colinas. Sobre o equívoco, na hora de divulgar a informação, disse que fica 
pesando se foi um erro proposital, com intenção de que a bancada do PMDB possa vir a 
discutir com o representante do PT ou se foi uma maneira política de deixar de dar os méritos 
ao Deputado Alceu Moreira. Salientou não querer cometer injustiças em julgar se foi um erro 
humano ou não, o que na verdade às vezes acontece, mas pode ter havido um erro proposital. 
Afirmou querer deixar bem claro que não tem nada contra a compra de um veículo para a 
saúde, que é muito importante e necessário, segundo ele, está apenas fazendo seu trabalho 
como vereador. Entretanto, explicou que conseguir verba exige um empenho da administração 
e a administração passada conseguiu ao longo dos anos verbas com deputados do PMDB e 
também do PT. Por isso, disse que é importante, quando se adquiri um veículo, ser 
transparente com a população dizendo qual deputado que ajudou. 


