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O Vereador Rodrigo L. Horn  saudou a todos e, em especial, as meninas que lutam pelo bem 
dos animais em Colinas. Agradeceu primeiramente a todos os oitenta e três votos que obteve 
na última eleição, dizendo estar muito feliz e honrado por fazer parte da Câmara de 
Vereadores com apenas vinte e quatro anos. Comentou ser o vereador mais jovem desta Casa, 
com novas ideias e muita dedicação. Falou que, como é a primeira sessão de dois mil e 
dezessete, quer agradecer do fundo do coração a todos as pessoas que depositaram um voto 
de confiança em sua pessoa no ano de dois mil e dezesseis e também à sua família, que esteve 
sempre do seu lado desde quando concorreu, há quatro anos, com apenas vinte anos. Afirmou 
que irá trabalhar por todos os munícipes de Colinas, indiferente da sigla partidária, pois quer 
que Colinas cresça a passos largos e se desenvolva cada vez mais. Desejou ao prefeito Sandro 
um ótimo trabalho, que consiga fazer a união de Colinas sem olhar para partido dos munícipes 
e que possa trabalhar pela educação, saúde e agricultura, pois sempre foram destaques no 
município. Finalizando, disse não querer somente agradecer os votos que fez na última eleição, 
mas justificar um pouco a sua indicação que fez para essa sessão. Salientou que essa indicação 
é um problema que o município está vivenciando e que lhe foi cobrado muito na caminhada 
eleitoral, pois Colinas não tem o controle de animais. Comentou ser preciso fazer um estudo 
junto à Assistência Social, para que analisem as famílias que realmente precisam do auxílio na 
castração de animais, além dos outros órgãos responsáveis da prefeitura, com a finalidade de 
fiscalizar as casas e locais em que existem excessos de animais e que, com isso, seja feita a 
castração dos mesmos, tanto para gatos como para cachorros. Explicou que a castração é 
realizada por veterinário, uma cirurgia que impede a procriação e o cio, feita com anestesia 
geral nos animais, para que eles não sofram nada. Disse que, como especificou na indicação, 
pede a compreensão dos colegas vereadores para que essa solicitação seja aprovada e que o 
Poder Executivo posso levar essa ideia adiante, pois é uma questão de saúde também. Falou 
que se o prefeito quiser fazer alguma alteração, algum melhoramento na indicação, que fique 
à vontade. Afirmou que o gasto não é muito alto, pois tem um veterinário da prefeitura. 


