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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, demorou um pouco para se dirigir à tribuna, por 
isso pediu desculpas pelo transtorno, explicando que a Andréia estava fazendo 
algumas cópias de pedidos de informação. Disse que, na verdade, são cópias da 
resposta de quando o prefeito alegou que essas cópias custariam cem reais para 
serem feitas. Falou ter procurado em seu armarinho e não achou, mas na Câmara tem 
um arquivo e está tudo guardado, todos os pedidos de informações feitos pelos 
Vereadores, pois a obrigação deles é fiscalizar. Informou que o Prefeito tem prazo 
para dar uma resposta e, no dia sete de novembro, ele falou que seguramente seriam 
duzentas cópias, apresentando um gasto de cem reais. Em relação às respostas, 
afirmou ser obrigação do prefeito repassar, podendo escolher o jeito, se quiser 
impressa ou digitalizada. Comentou que ele pode ir na Praça dos Pássaros, para não 
gastar energia ou internet, pois lá tem wifi. Ressaltou que o prefeito pode mandar 
digitalizar, mandar para a Câmara e lhes repassar. Disse ter sido ele que assinou o 
pedido de informações, que não lembra muito bem do que se tratava, mas o prefeito 
sonegou. Apresentou cópia da resposta, dizendo que a deixará à disposição dos 
colegas. Falou que o colega Klaus subiu na tribuna anteriormente dizendo que todas 
as respostas dos pedidos de informações haviam sido entregues, mas ele está 
enganado. Salientou ter feito um parênteses, pois não estava no seu script fazer uso 
da tribuna para falar sobre esse assunto e saudou a todos. Disse ao colega Klaus que 
ele fala demais e não deve ter lido aquele documento. Saudando novamente a todos, 
explicou fazer uso da tribuna para falar sobre o seu projeto de lei do GPS. Comentou 
que entrou nesta Casa com um projeto de lei de GPS para fiscalizar melhor o Poder 
Executivo, ou seja, as Obras. Falou que alguns colegas fizeram um tumulto 
desnecessário, tentaram tirar o foco da investigação ou de outros argumentos que 
estão acontecendo em Colinas. Explicou que o Prefeito vetou o seu projeto, que não 
está bom e concorda com ele. Ressaltou concordar, pedindo aos seus colegas para 
votarem a favor do veto porque quando fez o projeto, esqueceu-se de fazer algumas 
inclusões. Pediu, novamente, para todos aceitarem o veto, pois entrará novamente 
com este projeto quando o tumulto passar. Em relação à Comissão Processante, 
solicitou que fosse registrado em ata que o relator Rodrigo Horn não irá se manifestar 
ao longo da Comissão Processante. Afirmou que ao longo dos trabalhos não irá se 
manifestar em rádios, TVs ou com quem o procurar, porém, como Vereador, seu 
trabalho seguirá firme e forte, ouvirá todos, entrará com indicações, irá fazer pedidos 
de informações, como o que tem em mãos, o qual acredita que o colega Klaus não 
tenha vista. Dirigindo a palavra ao colega, disse que isso pode acontecer. 


