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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse estar muito feliz com as 
pessoas presentes na sessão, que se mobilizaram e vieram na Câmara de 
Vereadores, que está muito feliz mesmo, porque alguns meses atrás até comentou 
com os vereadores que estavam sem graça, pois falavam, esbravejavam, colocavam 
algumas questões e não tinha ninguém na plateia. Falou ser bom estarem presentes 
nesta Casa para poderem repassar alguns recados ao prefeito e, enfim, para ver 
também o trabalho dos Vereadores. Comentou terem vários projetos e que começará 
por sequência. Em relação ao projeto do empréstimo, de dois vírgula seis milhões, 
afirmou que nunca a oposição, como fizeram uma tempestade num copo d’água, como 
foram na rádio falar que a oposição era contra, nunca a oposição foi contra o 
desenvolvimento de Colinas. Explicou que todos os anos conseguiram uma verba de 
Deputados, seja do Pepe Vargas, do Alceu Moreira, que estão sempre tentando trazer 
alguma coisa para Colinas, nunca foram contra. Desta forma, explicou terem barrado 
por não terem recebido o projeto completo, usando de exemplo o projeto de número 
vinte oito, de aumento salarial e diminuição de carga horária. Disse que quando o 
projeto vem de forma errada, ele crítica, bate na tribuna e fala que está errado, porém 
hoje o projeto veio completo, parabenizando assim o colega Klaus, pois o mesmo, 
segundo ele, fez uma força muito grande e o projeto veio a primeira vez, acredita que 
no ano, completo. Salientou ficar muito feliz quando o projeto vem completo. Explicou 
terem baixado o projeto de dois vírgula seis milhões para se reunirem, agradecendo 
assim o Vereador Jonas, o Vereador Nico e o Vereador Fabiel que se fizeram presente 
no dia dez, às sete horas. Comentou que na oportunidade conversaram como gente 
grande, como Vereadores, cada um colocou o que pensava, o Vereador Jonas trouxe 
questões a contribuir também dos empréstimos dos outros anos. Disse que o mais 
importante é que mandaram para a assessora, uma semana depois, o impacto 
financeiro, uma semana depois e depois vão para a rádio, falam que os Vereadores 
são contra. Questionou como iriam aprovar um empréstimo de dois vírgula seis 
milhões sem impacto financeiro. Explicou que o impacto financeiro é como pegar 
empréstimo de um carro, quando terão as prestações e os juros, porém precisam 
calcular para ver, tanto que calcularam na quarta-feira e num primeiro momento deu 
doze milhões de juros, depois foram com calma e viram que não eram tantos juros, 
mas os juros serão liquidados ao longo dos oito a nove anos de empréstimo. 
Ressaltou ficar muito feliz quando um projeto vem perfeito. Falou que o outro projeto, 
sobre o qual quer comentar diz respeito ao ecônomo, ao ginásio, que novamente, pois 
acha que a rádio é feita para fazer barulho e tem gente que não sabe usar, foram na 
rádio e falaram que o ginásio irá ficar fechado por causa dos Vereadores. Comentou 
que o que existe é um desgaste entre o prefeito e o ecônomo, pois o Vereador Jonas 
falou, todo mundo falou, sendo assim, precisavam ouvir as duas partes e hoje o 
projeto será votado. Afirmou terem feito a nova Lei Orgânica, porém na nova Lei 
Orgânica, o artigo onze que fala sobre a questão do ginásio, a questão de licitação, é 
o mesmo que o Sandro usava quando era Vereador ou seja, somente pegaram e 
copiaram a mesma lei, o que não é desculpa para tocar para os Vereadores. Pediu 
desculpas ao pessoal, mas acha que nesse ponto falta um pouco de respeito para 
com os Vereadores. Sobre o projeto que muita gente o procurou, aproveitando para 
agradecer a todos que o procuraram e dizer que o seu canal de comunicação está 
sempre aberto, seu whatsapp, seu facebook, que podem chamá-lo, falar com ele sem 
problema nenhum. Falou que, com certeza, irão aprovar este projeto, que tinham 
cogitado baixar ele, porém baixar para não alterar nada também teria lógica, enfim, 
não há porque baixá-lo. Ressaltou que irão aprová-lo, pelo que conversaram na 
comissão, mas gostaria de colocar aos Vereadores da situação, mais especificamente 
ao Vereador Klaus que está sempre com o prefeito, o Mirno também o Jonas e até a 
Secretaria da Educação, que como foi feito para as outras funções, também precisa 
ser feito para os professores. Disse que o Klaus usou uma frase muito boa, que é 



“uma batalha de cada vez”, concorda com ele, e espera que na próxima sessão 
estejam aqui falando do projeto dos professores. 


