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O Vereador Rodrigo Horn, MDB, saudou a todos e desejou ao Presidente Juliano um 
ótimo ano, que possa dirigir a Câmara com muita calma e cautela, pois, às vezes, tem 
algumas brigas, mas são para o bem do município. Desejou também a todos os 
Vereadores um ótimo ano e que possam fazer um ótimo trabalho. Dando continuidade, 
disse ter comentado com os colegas, anteriormente, sobre fazerem uma comissão de, 
ao menos, três Vereadores, pelo que coversou com o assessor jurídico, para 
conversar com os membros da RGE sobre o descaso que está havendo em Colinas 
por parte da RGE, que é enorme. Informou que várias localidades estão ficando sem 
luz, sendo que a sua rua é um exemplo, pois tem um poste quase caindo na esquina 
da Rua Fernando Ferrari e a Reinoldo Hennich. Falou que precisam ver essa situação, 
não podem deixar o poste cair em cima de uma criança ou adulto e dizer “pois é”. 
Ressaltou que eles Vereadores precisam ir atrás, pois não sabe se o prefeito está 
fazendo alguma coisa, já que não passou nada para os Vereadores, mas acha que 
ficar sentados não resolve. Disse querer deixar bem claro para a população que a 
última cartada que eles têm é fazer uma comissão de três Vereadores e ir atrás de 
explicações da RGE, falar com o pessoal, fazer uma sessão, enfim, lotar a Câmara de 
Vereadores com o pessoal que está descontente com a RGE, para que possam 
conversar, pois é a única coisa que eles ainda têm para fazer. Afirmou estar bem 
escasso, como o colega Jonas falou, está bem escassos os “poderes” de Vereador, 
sendo que está é a última cartada que podem dar e acredita ser muito importante fazer 
isso. Sobre o projeto que entrou fora do prazo, que o Vereador Klaus pediu permissão 
para entrar, disse concordar com a entrada fora do prazo, mas quando querem colocar 
uma indicação precisam de um prazo, se não conseguem, paciência. Entretanto, em 
relação ao projeto, falou não ter nada contra a escola, nada contra mesmo, pois 
estudou lá, incentiva muito a educação, está cursando uma faculdade, está se 
formando e indo para outra, acha a educação importante, porém são Vereadores e o 
trabalho deles é fiscalizar também a criação de cargos. Comentou que o governo 
federal está enxugando cargos e eles vão agora criar quatro, cinco, por isso precisam 
ter calma para ver se isso é importante. Acredita ser importante sim, mas precisam ver 
em que setores serão estes empregos, uma vez que são Vereadores e têm o papel de 
fiscalizar. Disse que hoje podem aprovar um projeto que tiveram mais ou menos vinte 
e quatro horas para analisar e criar um cabide de empregos, pois é muito fácil depois 
na rua falar que os Vereadores aprovaram. Explicou que o seu voto será para baixar o 
projeto, pois é presidente da comissão e irá baixar porque precisam sentar, já 
propondo para a próxima segunda sentar e conversar para que na próxima sessão já 
possam dar o OK para esse projeto ou fazer algumas alterações. A parte, o Vereador 
Klaus manifestou-se dizendo que gostaria de fazer parte da comissão em relação à 
RGE. 


