
Sessão 17/05/2017 
 
O Vereador Rodrigo L. Horn saudou a todos e disse usar a tribuna para cobrar do Executivo, 
assim como o colega Jonas fez, sobre a castração dos animais. Salientou ter sido sua primeira 
indicação do ano e até a agora, quase final de maio, nem tiveram nenhuma resposta, sendo 
que seria legal ter um retorno do executivo. Após, comentou sobre o projeto de lei de número 
dezoito, em relação à ACEUNI, na verdade, um auxílio que beneficia cerca de cinquenta alunos 
de graduação e técnicos. Agradeceu, em  especial, o assessor jurídico da Câmara, advogado 
Fábio Gisch e a assessora Andréia pelo auxílio, pois a lei treze mil e dezenove que estipula 
várias cláusulas, dentre elas, o repasse para as associações, é uma lei muito complicada. 
Afirmou que tiveram muito trabalho para elaborar o projeto que vai ser aprovado hoje, pois 
tiveram de fazer um plano de trabalho da associação para se adequar a nova lei. Disse que, na 
verdade, o que prevaleceu foram os esforços da administração municipal, os esforços dos 
assessores da Câmara e também dos membros da diretoria da ACEUNI. Dando continuidade, 
falou da importância dos três anteprojetos que encaminhou a esta Casa. Comentou que o 
anteprojeto de número um, trata da isenção de IPTU para portadores de algumas doenças 
graves, no qual citou sete. Afirmou saber que é uma lei federal e gostaria que o município 
também a adotasse. No anteprojeto de número dois, informou ter sugerido um desconto de 
quarenta porcento no IPTU para pessoas com mais de sessenta e cinco anos, o que acha muito 
justo, pois estas pessoas trabalharam e se dedicaram ao longo dos anos e foram elas que 
fizeram Colinas crescer. Disse saber que este desconto seria muito importante, pois os idosos 
poderiam usar este dinheiro para comprar seus medicamentos que não ganham na farmácia 
popular. No anteprojeto de número três, pede desconto de cinquenta porcento de IPTU nas 
casas alagadas, pois todos sabem que é um grande transtorno quando a água invade as casas, 
destruindo móveis, eletrodomésticos, é preciso fazer uma limpeza, dando um gasto muito 
grande depois que a água adentra as casas. Lembrou que são anteprojetos, que, se forem 
aprovados hoje, vai até o Executivo, que se entender por bem, faz algumas alterações e depois 
volta para ser aprovado pela Câmara. Afirmou serem anteprojetos que podem ser mudados ao 
longo dos trâmites. 


