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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para falar 
da indicação de número oito, que tem por objetivo a pintura das faixas contínuas e 
seccionadas, principalmente a Linha Ano Bom. Comentou ter pedido para ser feito em 
todo o município, mas se olharem na frente da New Tintas e da Sociedade elas estão 
apagadas, quem passa a noite lá não vê em que via está andando, pois não tem 
pintura. Sugeriu ainda a colocação de olhos de gato no local também para ajudar os 
motoristas. Após, pediu a colocação de placas de indicações sobre as cidades, pois 
todos sabem que o fluxo de caminhões aumentou no município de Colinas por causa 
da ponte na 386, uma questão óbvia. Ressaltou solicitar as placas de indicação para 
que o pessoal saiba para onde está indo, para que tenham um melhor controle. Dando 
continuidade, falou querer aproveitar o gancho do colega Vereador Paulo Cesar que 
falou sobre as calçadas. Em primeiro alugar, afirmou não ser contra nenhum 
funcionário e que não quer falar mal do trabalho dos funcionários, mas que para a 
próxima sessão fará um pedido sobre a norma da NBR. Explicou que todo engenheiro 
tem que ter uma norma da NBR para fazer uma calçada, porque uma calçada tem 
normas, como acessibilidade para cadeirantes, enfim, tudo isso tem regras. Afirmou 
não ser contra a calçada, quer que isso fique bem claro, que não é contra a calçada, 
porém, se é para fazer que façam algo bem feito. Disse que gostaria de ter uma 
explicação do engenheiro, pois pagam um engenheiro para isso, entretanto, não sabe 
quem manda mais, se é o Secretário de Obras, o Prefeito ou talvez o engenheiro, 
realmente não sabe, só sabe que essa calçada está muito estranha. Novamente 
afirmou não ser contra a calçada. Explicou que o pedido para fazer essa calçada não 
passou pelos Vereadores, o Prefeito não pediu aos Vereadores se eles queriam uma 
calçada, ele simplesmente fez, pois foi questionado sobre isso. Comentou que esse é 
o trabalho dos Vereadores e também é pedir, porém ficou indignado com a resposta 
que o prefeito novamente fez, assim como ele já se negou em outros anos a mandar 
os pedidos de informações. Mostrou cinco folhas da resposta do executivo sobre o 
loteamento, dizendo que daí o pessoal para ele na rua, para o Marcelo, o pessoal para 
todos os colegas para pedir como está o loteamento e eles Vereadores pedem como 
está o loteamento e a resposta que ganham é que está assim (apresentando as capas 
dos projetos que receberam). Informou que Prefeito que se nega a trazer para esta 
Casa pedidos de informações, que é o trabalho deles, pois ganham pago para isso, é 
uma improbidade administrativa, crime de responsabilidade, decreto um mil duzentos 
e um. 


