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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a palavra para 
explicar alguns pontos específicos, e o primeiro é que estão fazendo uma sessão 
diferenciada hoje em função do coronavirus, sendo que não sabe como ficará 
exatamente paras as próximas semanas ou meses, mas irão conversando sobre ao 
longo da semana, ao longo do desfecho. Comentou entrar hoje com três 
requerimentos, que na verdade são dois, mas uma aborda duas leis. Explicou que 
eles, Vereadores, têm a função de criar leis e fiscalizar, sendo que, quando criam leis, 
pensa que, logo depois de aprovadas teriam de estar em vigor, porém fizeram três leis 
que não entraram em vigor, foram aprovadas por todos os colegas. Comentou que no 
requerimento pede enviou de ofício ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul para que fiscalizem essas três leis. Segundo ele, a 
primeira dela dispõe a isenção ao doar de sangue do pagamento de taxa de inscrição 
em concursos públicos, entretanto, há um concurso no município em que as inscrições 
serão homologadas na sexta-feira, com uma taxa que foi em torno de cento e vinte 
reais e a lei diz que doadores com residência fixada no município de Colinas não 
pagariam a taxa de inscrição não foi posta em vigor. Disse que o prefeito é sabedor da 
lei e não a colocou em vigor, o porquê não sabe, por isso está pedindo para o 
Ministério Público averiguar. Em relação à outra lei, disse que, se não lhe falha a 
memória, é de autoria do Vereador Klaus Driemeier e ela pede ao Secretário de Obras 
a confecção de blocos de serviço numerados, oriundos dos serviços que prevê o 
presente artigo, que deverão obrigatoriamente conter três vias numeradas e devem 
constar o número de protocolo de serviço, sendo a primeira via de propriedade do 
produtor, a segunda da prefeitura e a terceira fica no bloco. Afirmou que isso é apenas 
para uma maior fiscalização do serviço do Secretário de Obras, que não está falando 
nada contra ele e nem mal dele, é apenas uma lei que o Presidente do PP fez para 
fiscalizar o trabalho do Odilo da Costa. Falou que eles, nobres Vereadores, precisam 
saber que essa lei não está rolando, uma lei que já tem uns dois anos. À parte, 
Cassiano disse que devem estar usando a desculpa de estar gastando ainda os 
blocos que tinham. Rodrigo acredita que poder ser essa desculpa mesmo, que foi 
muito bem colocado pelo colega, mas precisam fazer a fiscalização que todo mundo 
quer, que o Presidente do PP quer, que todos querem. Salientou que sobre o 
comentário do Vereador Klaus, dizendo de antemão que não daria a palavra a ele, 
sobre a questão de uma lei que ele, Rodrigo, fez, em relação à obrigatoriedade de 
rampa de acesso em calçadas novas, trouxe uma foto. Mostrou a foto e explicou que a 
calçada é ao lado da Escola Ipiranga, local movimentado, e acredita que a mesma não 
está concluída, mas tem uma rampa de acesso, porém do lado do poste foi feita uma 
calçada nova e não foi feito rampa. Afirmou achar que é um descaso com os 
Vereadores, pois quando o Prefeito Sandro Ranieri Herrmann foi Vereador ele pediu 
que o Prefeito tivesse mais respeito com esta Casa. À parte, Cassiano falou que, 
sobre as questão dos serviços prestados, como o Klaus falou que todo mundo está 
sendo atendido, acredita que numa próxima sessão possam pedir um relatório de 
como estão as cobranças, inadimplência, bem como a sequência dos blocos, se está 
sendo respeitada ou não. Explicou que todo mundo estar sendo atendido é uma coisa, 
mas todo mundo estar pagando, é outra, por isso acha que na próxima sessão podem 
pedir a informação de como anda os pagamentos, porque não é justo alguns pagarem 
enquanto na tesouraria talvez a gaveta está cheia de inadimplentes e continuam 
recebendo serviços. Rodrigo informou que irá entrar com esse pedido de informação, 
porque na verdade todos querem saber, o Presidente do PP, Klaus Driemeier quer 
saber, o Nico, ele mesmo, o Fabiel, todos querem saber. 


