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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse que seu assunto hoje é 
bem pontual, pois todas sabem e vivenciaram o que passou no dia cinco, que foi o 
vendaval que deixou inúmeros produtores sem energia elétrica. Comentou que não é a 
primeira vez que está usando a tribuna para falar sobre a RGE, é pela quinta vez, 
sendo que seus colegas que se reelegeram sabem, bem como os demais Vereadores, 
pois aposta que acompanhavam também as suas críticas feitas durante os quatro 
anos sobre a RGE. Informou que na segunda-feira, todos sabem, principalmente o 
pessoal que o acompanha nas redes sociais, encaminhou ao Ministério Público pedido 
para o mesmo ingressar com uma ação pertinente para cumprir a obrigação da RGE a 
fim de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica. Disse que o que o deixa um 
pouco triste é que no ano passado, no dia dezoito de setembro de dois mil e vinte, foi 
sancionada a Lei n° 1926-04, de sua autoria, em que cita no seu artigo primeiro que 
ficam as empresas e as concessionárias que fornecem energia elétrica, obrigadas, 
vejam só, obrigadas a substituir todos os postes de madeira por postes de concreto. 
Pediu para analisarem bem, questionando se fosse feita essa fiscalização por parte do 
Executivo, se o Poder Executivo, ou seja, o Prefeito tivesse feito a obrigação de 
fiscalizar e fazer cumprir esta lei que foi imposta pela Câmara de Vereadores, votada 
por unanimidade, por todos os Vereadores, sendo que até o Vereador Klaus, que hoje 
é Secretário da Agricultura, estava aqui. Pediu onde está a harmonia entre o Poder 
Executivo, que é o Prefeito, e o Poder Legislativo, que são os Vereadores. Salientou 
que a colega Vereadora comentou antes sobre a letra P, questionando se realmente 
não é P de partido, pois fica com uma incógnita, se não é P do PP, do partido PP 
contra o partido do MDB, pois essa lei foi feita por ele, do MDB. Disse ser bom 
relembrar que de todos os pedidos que ele fez, como Vereador do MDB, nenhum foi 
feito e o que lhe deixa triste é que não tem essa harmonia entre o Poder Legislativo, 
que são os Vereadores, e o Poder Executivo. Falou concordar com o Vereador Heitor, 
precisam acabar com essa briga, essa rixa política entre os partidos, pois se querem 
uma evolução, assim como outros Vereadores comentaram, precisam para com isso. 
Entretanto, afirmou que a maneira de parar com isso é atendendo as demandas dos 
Vereadores do MDB, é atendendo as demandas do outros partidos e não somente as 
demandas do PP ou dos partidos filiados. Comentou que se tivessem atendido a sua 
lei de número mil novecentos e vinte seis, que foi imposta ano passado, sancionada 
por todos os Vereadores, não teriam passado por isso. Finalizou, pedindo para 
analisarem. 


