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O Vereador Rodrigo Horn, MDB, saudou a todos e disse que hoje é a última sessão do 
ano e quer usar a tribuna para falar do Norberto Andrade, pessoa que realmente merece 
ser homenageado. Comentou que ele foi um grande líder no Município de Colinas e, sim, 
merece ser homenageado hoje. Salientou que outro assunto, sobre o qual quer falar e ser 
bem pontual, diz respeito à derrubada do veto. Falou que tentaram conciliar, chegar a um 
denominador comum a pouco, mas não conseguiram. Afirmou ter sido feita uma 
tempestade num copo d’água, pois pensa que o Prefeito e os Vereadores conseguiram 
usar de uma forma muito estratégica, tentando colocar os Vereadores do MDB contra a 
população, falando que eles são contra eventos. Disse que ninguém do MDB, desde que 
se lembra, quando foi oposição, ninguém votou contra um evento, ele nunca votou contra 
e sabe que seus colegas também nunca votaram. Explicou que não são contra nada, 
apenas estão aqui, apenas usam essa cadeira para fiscalizar os gastos do Poder 
Executivo, o que acha tão simples, não é preciso ficar meia hora discursando que são 
pagos para fiscalizar quanto o Secretário de Obras gasta, quanto o Secretário da 
Agricultura gasta, quanto o Prefeito gasta, quanto é gasto num evento do Município, são 
pagos para isso. Sendo assim, afirmou que seu voto é a favor da transparência, é a favor 
da comunidade colinense em saber quanto é gasto em cada evento, pois para terem uma 
ideia não sabe quanto foi gasto em todos os eventos que tiveram até hoje. Comentou que 
se eles não fossem atrás pedir, não saberiam. Disse que mesmo quando pedem, demora, 
demora um tempo, o que fica feio para eles quando a população vem e pedem a ele, como 
Vereador, o quanto foi gasto em tal evento, fica chato e ainda vão e falam na rádio que vão 
barrar, enfim, que vai ser muito mais trabalhoso. Explicou que se terão dois ou três 
eventos por mês, é só mandar no início do mês o quanto será gasto, a estimativa é tanto, 
é fácil. Afirmou achar desnecessário estar falando novamente, mas infelizmente precisou 
fazer isso. 


