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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e questionou os colegas se 
serão realistas hoje, dia seis de junho, se aceitarão a verdade nua e crua. Falou que 
primeiro precisam deixar as espadas de lado, o que é muito importante, para então 
falar do presente e do futuro de Colinas. Disse que começará com um assunto que 
deve incomodar um pouco a administração, assim como incomoda muito as pessoas, 
no caso, empregos. Salientou que irá direcionar-se a este ponto especificamente, 
empregos na cidade, no centro. Comentou com os colegas que são sabedores que 
eles, vereadores, são a voz da comunidade, ou seja, estão aqui para retratar o que as 
pessoas precisam e necessitam. Afirmou não ter como escapar de falar de um assunto 
que é essencial para gerar a economia do município, que na verdade é o emprego. 
Disse saber muito bem que a economia de Colinas está baseada basicamente na 
agricultura, mas sabem da necessidade de ter novos empregos e novos 
empreendedores no município. Falou que o assunto é polêmico sim, pois o atual 
prefeito na sua campanha prometeu novos empregos e, caso não esteja enganado, 
quatro empresas aqui instaladas. Salientou que se alguém nesta Casa não lembra, 
tem certeza que a população lembra, pois muitas pessoas votaram em sua equipe 
devido a essa promessa. Comentou que a campanha passou, Sandro se elegeu e 
ponto final, porém o povo o cobra nas ruas sobre os empregos, o que está certo, é um 
direito das pessoas e precisam fazer isso, cobrar dos políticos. Falou que sempre irá 
conversar com muito amor e muito carinho, com toda a população, pois, independente 
do partido que está ocupando o poder, precisam olhar para o presente e ver 
possibilidades de trazer novos empregos, novas empresas. Disse querer deixar claro 
que tem novas empresas, veio uma no ano passado, mas precisam ser frios e 
calculistas, pois há mais pessoas desempregadas do que trabalhando. Salientou dizer 
que veio, porque veio uma empresa, caso não esteja enganado. Informou que, há 
menos de um ano, sentou com o prefeito com o objetivo de trazer uma empresa que 
estava localizada no município de Arroio do Meio a Colinas, sendo que o aluguel e o 
local seriam cedidos pela prefeitura. Comentou que sentaram ele, o empresário de 
Teutônia e o prefeito, oportunidade em que decidiram que o local cedido seria abaixo 
da Néssy, após o prefeito se deslocou com ele até o local, conversaram com o 
empresário, mas, devido o andar das águas ele não conseguiu vir se estabelecer em 
Colinas. Afirmou querer deixar bem claro que o Vereador Rodrigo, no caso ele, não 
está somente criticando a administração, está tentando ajudar, pois tentou no ano 
passado, há menos de um ano, porém não conseguiu. Disse que a perguntar que não 
quer calar é “cadê os empregos?”. Falou que Colinas está se tornando uma cidade 
dormitório, o pessoal está trabalhando em outras cidades, inclusive ele. Disse que um 
fato muito importante é que o ICP (Índice Populacional) de Colinas está diminuindo, ou 
seja, o município não está crescendo, porque não tem empresas e, se não tem 
empresas, não tem economia porque não está gerando. Salientou querer deixar a 
pergunta e aprovar projetos de empresas que venham para o município e projetos de 
aluguel, não somente um como hoje há nesta Casa para ser votado. Falou querer que 
o prefeito Sandro faça algo, que pode procurá-lo ou qualquer outro Vereador, pois tem 
certeza que irão ajudar.  Afirmou que Colinas precisa ter novas fontes de receita, é 
preciso de empresas, lucros, dinheiro e pessoas para trabalhar nessas empresas. 
Salientou que como Vereador quer ajudar Colinas, precisam de novos empregos, pois 
a população merece trabalhar e não ficar em casa. Disse querer deixar bem claro que 
ele, Rodrigo Horn, não está só retratando uma crítica, está se oferecendo e sempre se 
oferecerá para ajudar conseguir novos empregos, sem politicagem, sem partido, pois 
quer na próxima semana aprovar novos projetos. Após, falou que o projeto de lei, que 
deu entrada hoje, é sobre o controle, através de GPS, de máquinas e outros veículos 
contratos pelo município. Explicou que, na verdade, este projeto é apenas uma forma 
de maior controle dos veículos que são terceirizados pela prefeitura, sendo que, 
assim, poderão acompanhar em tempo real onde esta a máquina e quanto tempo a 



mesma ficou no local da prestação do serviço. Informou que este projeto é apenas 
para veículos terceirizados, ou seja, não será preciso por GPS nas máquinas da 
prefeitura, somente veículos terceirizados. Comentou que não é nenhuma novidade no 
Vale do Taquari, pois em Estrela e Teutônia está em vigor este projeto, o que é 
possível conferir através do site da prefeitura de Estrela. Disse que lá é possível ver, 
como agora, às sete da noite, onde o caminhão estava trabalhando e quanto tempo 
durou. Desta forma, pediu para todos analisarem, pois acredita ser uma questão de 
transparência, que foi debatida muito na última eleição. Salientou que o colega Klaus 
também fez um pedido de transparência, que era trocar o talão para três vias. Disse 
que, por último, aproveitando o uso da tribuna, gostaria de fazer um simples pedido, 
que chega a cansar o vereador, pois cansam de pedir placas. Comentou que todos 
estão esgotados de pedir placas, algo tão simples e barato, que pode evitar muitas 
coisas. Explicou que segunda-feira, aproximadamente às sete e trinta da manhã, um 
caminhão ficou meia hora manobrando para subir na Carlos Hennig com a entrada da 
outra rua. Disse estar pedindo que seja colocada uma placa de observação na Erich 
Hennig, uma rua que criaram no ano passado, e que também sejam colocadas placas 
identificando estas ruas, pois é algo tão fácil. Afirmou fazer quase um ano que fez este 
pedido e ainda não foi atendido e que, felizmente, não houve danos matérias, o 
caminhão não quebrou o para-choque, fato que já aconteceu duas vezes naquela rua. 


