Sessão 08/05/2019
O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para falar
sobre duas indicações que trouxe até a Casa. Informou que na indicação de número
quatro pede para que seja feita, por meio de secretário competente, a pintura das
faixas contínuas e seccionadas da Rua Parobé até Imigrante e em direção a Ano Bom.
Falou estar pedindo a pintura das faixas porque a sinalização está um pouco precária
e, antes que aconteça alguma coisa, é preciso que a prefeitura ou o secretário, enfim,
faça uma pintura adequada. Já na indicação de número cinco, comentou estar pedindo
novamente, pois já o fez no ano passado, o consertod a calçada na Rua Olavo Bilac,
que é utilizada por muitas pessoas e está bem quebrada, tanto que em dias de chuva
a pessoas precisam utilizar a rua para sair da poça de água que se forma. Salientou
ser um pedido bem simples, sabe que várias calçadas foram consertadas durante o
final do ano passado porém, até o momento, nessa não foi feito nada. Disse que o
pessoal está cobrando dele e sabe que eles, Vereadores, são a voz da população e
cobram, pois estão aqui para cobrar a administração. Após, parabenizou a sociedade
da Linha Ano Bom pela janta do baile de kerb da comunidade evangélica. Comentou
que foi questionado sobre os três quebra-molas instalados no Município de Colinas.
Informou que no mês passado não estava como Vereador e por ele não passou nada
sobre os quebra-molas, até onde sabe não passou nada pela Câmara, talvez tenha
um ou outro Vereador ter ido até o prefeito. Afirmou que eles Vereadores não
aprovaram nesta Casa nenhum quebra-molas desses três, sendo assim, não há muito
o que falar sobre isso, foi um feito diretamente do prefeito e a decisão foi toda dele.

