Sessão 19/12/2018
O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse terem chegado à última
sessão e não podem negar que esse ano foi um ano um pouco diferente, um ano
pouco tumultuado. Entretanto, falou ter certeza que a população viu que esta Casa
não está de brincadeira, ao menos, alguns vereadores não estão de brincadeira
quando se fala no papel de fiscalizar os gastos do Poder Executivo. Afirmou não
querer remoer o passado e ponto final. Salientou querer se posicionar e também pedir
ajuda ao prefeito, ao Poder executivo, sobre tentar melhorar os postes que estão na
Rua Fernando Ferrari. Disse já ter remoído esse assunto, falou na última sessão e na
sexta-feira caiu mais um poste. Informou que o seu pedido, aprovado nesta Casa, foi
protocolado na RGE, solicitando a troca de dois postes na Fernando Ferrari, mas até o
momento nada foi feito. Falou que novamente o poste caiu de tarde, o colégio poderia
estar sendo liberado naquele momento e alguma criança estar passando por ali,
acontecendo alguma bobagem ou qualquer outra pessoa, não somente criança. Em
relação ao aumento do IPTU, comentou que estava conversando com os colegas
sobre o reajuste de nove vírgula sessenta e oito porcento, quase dez porcento e seu
posicionamento é contra. Explicou que esse projeto de reajuste foi entregue aos
quarenta e oito minutos de segundo tempo para análise da Câmara, ou seja, na última
sessão, aos quarenta e oito minutos do segundo tempo, uma política velha que o
prefeito está fazendo. Falou que terão duas opções, uma será fazer uma reunião
extraordinária para conversarem sobre isso, na qual esperam que tenha a
compreensão do prefeito em fazer um reajuste menor, caso contrário, terão de aprovar
esse reajuste de dez porcento ou deixar como está. Afirmou que eles Vereadores
estão com os braços atados, ou será dez porcento como o prefeito quer de reajuste ou
deixar como está. Disse ter certeza de que, mesmo sendo a última sessão ordinária da
Câmara este ano, farão uma extraordinária, porque não concorda com isso e tem
certeza que outros vereadores que irão usar a tribuna também não concordam. Sobre
as duas chapas que foram protocoladas tendo como Presidentes os Vereadores
Juliano e Klaus, salientou que, indiferente de quem ganhar, situação ou oposição, irá
continuar fazendo o seu trabalho com transparência e muito vigor. Finalizando,
desejou a todos um feliz dois mil e dezenove, já que não pode mais usar a tribuna este
ano, pois é a última sessão. Desejou a todos um feliz natal, próspero ano novo e que
dois mil e dezenove venha com muita saúde, amor e paz.

