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O Vereador Rodrigo Horn, do PMDB, saudou a todos e em especial ao Wesley do parlamento 
estudantil. Inicialmente, disse que na sessão passada não pode se defender dos argumentos 
que o colega Airton Lansing fez sobre a empresa Madecol, pois como ele não cedeu espaço 
também não cederá. Em relação aos argumentos que ele colocou, dizendo que as áreas de 
terra da empresa Madecol ainda estariam em nome do seu pai, afirmou que sim, ainda 
estavam, pois foi na última sessão há quinze dias. Salientou terem acabado de aprovar a ata e 
repetirá o que falou, que seu pai tinha interesse em fazer parte da empresa de tratamento de 
madeira e fez parte do CNPJ. Comentou ter salientado, conforme a ata, porém, que por alguns 
motivos não houve mais interesse e foi feita a transferência do CNPJ, que estava no nome de 
seu pai, para outras pessoas, sem ônus, ou seja, sem dinheiro envolvido. Salientou ter 
afirmado que seu pai, sua mãe, sua família e ele não teriam mais nada haver com a Madecol. 
Falou que, logo depois Airton Lansing subiu na tribuna e disse; “pois bem Rodrigo, a terra 
ainda está no nome do teu pai”. Sendo assim, afirmou todos serem sabedores de que quando 
é feita a transferência do CNPJ de uma pessoa para a outra, não ocorre de um mês para o 
outro, algo que qualquer leigo sabe, por isso, fica admirado de um técnico de contabilidade 
não saber. Informou ter trazido a certidão de registro de imóveis de Estrela, caso alguém 
queria pesquisar, pois o nome de seu pai não está mais, ou seja, repetindo novamente, 
segundo ele, e espera que conste em ata, que seu pai, sua mãe e sua família não têm mais 
nada haver com a empresa Madecol. Dando continuidade, ressaltou, assim como o colega 
Jonas comentou anteriormente, sobre os buracos no centro. Comentou ter feito uma 
indicação, há meio ano ou cinco meses, mais ou menos, para arrumarem o buraco feio que 
está na frente da casa paroquial, que está realmente feio. Pediu para colocarem terra uma vez 
por semana ou a cada duas semanas, pois se passarem lá poderão ver que os buracos 
realmente estão feios. Falou que se não tem dinheiro, se estão com contenção de despesas 
para não colocarem um remendo frio de asfalto, que coloquem concreto, já que tem concreto 
em vários lugares, que coloquem concreto lá, pois ficará mais bonito. Salientou terem notado 
que isso não é um pedido somente da oposição, teve da situação também, do Jonas e do Cesar 
Miranda que lembrou muito bem na sessão passada. Sobre o projeto de lei que o prefeito 
mandou, em relação à inflação e aos impostos, disse querer deixar bem claro que não é contra 
o projeto, somente manterá baixado na comissão para uma maior análise, sendo que na 
próxima semana já irão votar. 


