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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, disse querer comentar sobre o acidente que 
aconteceu na Rua Fernando Ferrari na semana passada, pois todos estão a par do 
ocorrido. Explicou que na verdade não quer falar do acidente em si, mas fazer 
algumas reflexões, porque o acidente ninguém sabe como aconteceu e não quer falar 
especificamente disso. Em relação às reflexões a serem feitas, disse aos colegas que 
é preciso analisar se as máquinas e a manutenção estão em dia, se a manutenção e o 
controle das máquinas que os funcionários usam estão sendo bem feitas. A outra 
questão que levantou, foi em relação à Rua Fernando Ferrari que ficou trinta horas 
sem energia elétrica, dizendo que toda a queda de luz que ocorre, essa rua é a 
primeira a ficar sem energia elétrica. Informou que em dois mil e dezenove, ele e o 
suplente Paulo Cesar Miranda, que na época era do PP, fizeram um abaixo-assinado 
pedindo para trocar todos os postes de madeira. Comentou que conseguiram 
praticamente a troca de todos, demorou um certo tempo, mas entendem. Explicou que 
foram na RGE, falaram com a gerente que com o tempo foi fazendo essa troca de 
postes. Sobre a reflexão que quer fazer, disse que ficaram quase trinta horas sem 
energia elétrica, sendo assim, questionou se o prefeito que tem muito poder, 
comparado a eles, não fez nada. Comentou que nessas trinta horas teve carne que 
descongelou, teve alimentos que descongelaram e famílias que perderam muita coisa. 
Ressaltou que a reflexão a ser feita pelas pessoas que estão o assistindo em casa, 
Vereadores, principalmente os da bancada que apoia o prefeito, que tem contato muito 
bom com ele, é se ele fez alguma coisa e caso tenha feito, que tragam a resposta. 
Outra questão sobre a qual quer falar é do seu requerimento da comissão especial, 
que foi uma sugestão sua já em dois mil e vinte, solicitando a criação da comissão 
especial para analisar os gastos com o COVID, não criticando a saúde, mas existem 
verbas que vêm, porém eles não têm o controle de como é gasto e o papel dos 
Vereadores é fiscalizar os gastos que a prefeitura faz. Sendo assim, pediu a 
aprovação do requerimento para que possam ter mais detalhes de como estão sendo 
gastos os valores do Covid. 


