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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para 
explanar alguns assuntos, sendo por primeiro o projeto que veio do prefeito, ou seja, 
do Executivo, sobre o vale presença e vale refeição, projeto que ficou baixado nas 
duas comissões para maior análise. Comentou que o prefeito Sandro mostrou 
interesse em lhes procurar para explicar melhor o seu ponto de vista sobre esse 
projeto. Falou que, por outro lado, existem os trabalhadores, que estão em maioria 
nesta Casa hoje, agradecendo a presença deles, os quais o procuraram, assim como 
aos demais colegas. Afirmou que, a seu ver, precisam ser éticos neste projeto, pois, 
se pararem para pensar, não há como saber quando ficarão doentes, não há controle 
sobre isso, poderão ir para casa e passar uma noite em claro, faltando assim, no outro 
dia ao trabalho. Disse que é preciso sim ter o controle das faltas, cada funcionário 
precisa comprovar o porquê de ter ficado em casa e também é essencial que o 
Secretário tenha o controle dos seus funcionários, que controle a falta dos seus 
funcionários. Explicou ser importante frisar que eles, vereadores, não irão generalizar 
em função daqueles funcionários que não querem trabalhar, pois têm muitos 
funcionários que trabalham todos os dias, faltam pouco e têm aqueles que acabam 
faltando e prejudicando os outros. Sendo assim, falou que essa matéria não irá andar 
se não sentarem para conversar, que quer deixar os funcionários bem tranquilos 
perante a isso. O segundo ponto que quer comentar, diz respeito a pedido de 
informações que fizeram no ano passado, em dois mil e dezessete. Comentou que 
vários vereadores fizeram uso da tribuna, na época, dizendo que os pedidos que a 
oposição fez era desnecessário, com o que ele e a maioria da população não 
concordam. Disse querer apenas utilizar uma frase que foi muito utilizada na 
campanha, que era a transparência, pois a oposição, no caso, eles, só querem 
transparência. Salientou quererem saber, por exemplo, o número de CCs que têm hoje 
na prefeitura, pedindo ao Ilustríssimo Prefeito que responda esse pedido, pois em dois 
mil e dezessete até hoje foram negligenciados vários pedidos, não foi nem um, nem 
dois, nem três, foram mais de cinco pedidos de informações negligenciados. 
Comentou que o prefeito simplesmente disse que não tinha dinheiro para cópias, caso 
aconteça esse ano, serão tomadas outras medidas. Outro ponto, disse ser a busca de 
recursos e emendas que eles, oposição, estão fazendo. Falou não estarem aqui 
apenas sentados aprovando projetos e cobrando da administração, estão indo atrás. 
Afirmou quererem que Colinas cresça a passos largos, não estão travando o 
progresso de Colinas, pois assim foi no ano passado, trouxeram para o município o 
carro para a saúde, trouxeram uma máquina do PT para as obras. Comentou que 
neste ano, o vereador Fabiel e o vereador Cassiano, que irão explanar logo mais, 
também conseguiram uma emenda, ou seja, a oposição de Colinas está atrás, está 
caminhando, está buscando novos projetos. Falou terem espalhado aos quatro ventos 
que a oposição estava trancando o desenvolvimento e não é isso que está 
acontecendo. Parabenizou o vereador Klaus pela lei que colocou hoje, dizendo que 
por sua parte será aprovada. Parabenizou o vereador pela cobrança, falando que, 
além dele também querer transparência, eles também querem. Salientou ficar muito 
feliz em ver a situação cobrando da própria situação a transparência. Comentou que a 
situação quer transparência, a população quer transparência e se existir transparência 
nesse município, aqui nessa prefeitura, nessa sede, a verdade virá, muitas coisas irão 
aparecer. 


