
Sessão 08/11/2017 
O Vereador Rodrigo Horn do PMDB saudou a todos e disse que o Vereador Airton antes, em 
seu pronunciamento, não lhe deu espaço, sendo assim, também não dará espaço a ele. Sobre 
o posto de saúde, afirmou que a redução de duas horas repercute em alguma coisa, pois fez 
várias casas e o pessoal cobrou muito. Falou que uma coisa é tomar uma decisão entre a 
secretaria e o prefeito, sem pedir aos Vereadores, e reduzir em duas horas, sendo que quem 
sair perdendo é a população que tem de faltar no emprego para ir até o médico, pois antes 
podiam se organizar. Salientou ser, enfim, uma decisão do prefeito, que é julgada, mas o 
prefeito se acha muito bom. Em relação à calçada da Linha 31 de Outubro, questionou o 
Vereador Airton se o mesmo é sabedor de que existe uma cartilha no site do Ministério 
Público dizendo como tem que ser feitas as calçadas. Acredita que o mesmo não sabe, pedindo 
ao assessor jurídico se confere sua informação sobre a cartilha e este consentiu. Afirmou que 
por isso fez o pedido. Após, disse não poder deixar de se manifestar sobre as folhas e toners 
que estão sobre as mesas dos Vereadores, entretanto, explicará um pouco mais adiante. Em 
relação à resposta do prefeito sobre seus pedidos de informações, alegando que causava 
custos, falou que para ele foi uma negligência de informação, pois ele como vereador fez um 
pedido e a informação foi negada. Comentou que o prefeito durante a sua posse disse que iria 
lutar para unir os Poderes Executivo e Legislativo, mas infelizmente não é isso que está 
acontecendo. Salientou pensar que isso é uma falta de respeito com os Vereadores, pois o 
trabalho dos mesmos na Câmara de Vereadores é atender as reivindicações do povo e cuidar 
dos gastos do Poder Executivo. Afirmou estar nesta Casa para trabalhar e lutar pelo povo e 
quer que o prefeito seja coerente nos pedidos de informações. Comentou não saber se o 
prefeito sabe, mas ele já foi Vereador, é possível ver nas galerias, que o Poder Legislativo e o 
Poder Executivo são órgãos totalmente independentes, sendo que é obrigação do Poder 
Legislativo controlar os gastos do Poder Executivo. Em relação aos pacotes de folha, disse que 
se não tem dinheiro para comprar que pegue da Câmara, pegue a sobra, pegue esses cem 
reais e gaste nos pedidos de informações, porque isso é uma obrigação do Vereador. Falou 
ainda, que se não tem dinheiro, não tem cem reais, então digitaliza e manda para a assessora 
da Câmara. Pediu ao assessor jurídico se isso pode ser feito e este respondeu que pode. Disse 
que todos sabem que o prefeito é obrigado a esclarecer todos os gastos e isto não está 
acontecendo, infelizmente não está acontecendo. Afirmou que a população quer saber o 
quanto foi gasto e eles não têm como responder por que o prefeito está barrando. Salientou 
que o prefeito pregava tanto que queria transparência, sendo que transparência é o que estão 
pedindo e até agora nada. Comentou que o colega Fabiel fez um pedido de informação sobre a 
pesquisa e até agora nada, mas depois ele irá explanar sobre isso. Disse que para terminar com 
esta lastimável resposta, pois é lastimável essa resposta que a plateia tem em mãos, 
questionou o assessor Fábio se ele pode dizer se é verdade que o prefeito cometeu o seguinte 
crime: decreto lei n° 201, não responder à Câmara informações necessárias e subestimar a 
independência dos Poderes e legitimidade como autônomo. O assessor Fábio respondeu que é 
responsabilidade administrativa e criminal. Falou que infelizmente eles têm um prefeito que 
não quer colaborar com a transparência, questionando o porquê, se ele tem algo a esconder, 
pois é esta a pergunta que fica. Salientou que ele poderia digitalizar já que o problema é o 
dinheiro, digitaliza, não gasta nada e manda por e-mail, pois há acessibilidade, sendo que 
poderia ir até na Praça dos Pássaros que tem wifi, não gastaria nada. Entretanto, acredita que 
ele quer esconder, porque é mais fácil esconder do que falar a verdade. 


