
Sessão 07/06/2017 
 

O Vereador Rodrigo L. Horn  saudou a todos e disse usar a tribuna para comentar sobre o seu 
projeto que foi vetado; acessibilidade a cadeirantes. Falou que todos são sabedores da 
importância que a rampa de acesso tem nas calçadas, tanto para cadeirantes, quanto para 
mães com carrinhos de bebês. Salientou também todos saberem que Colinas tem potencial 
turístico para isso, tanto que há anos é investido nisso. Disse que, infelizmente, algumas 
professoras da APAE reclamaram da falta de acessibilidade, pois encontraram dificuldades 
para empurrar as cadeiras nas calçadas. Comentou que, com isso, pensou em fazer um projeto 
de acessibilidade, porém, o mesmo foi vetado. Afirmou saber que, como vereador, não pode 
criar projeto que causam gastos ao município, tanto que, na última sessão, entrou com três 
anteprojetos sobre desconto de IPTU. Falou que, partindo desse raciocínio, ficou surpreso com 
o veto do projeto de número três de dois mil e dezessete, sendo que o mesmo foi aprovado 
por unanimidade na Câmara de Vereadores. Disse que cada vereador acabou de receber três 
folhas, nas quais estão desenhos feitos no AutoCAD e no SketchUp que é em 3D, programas 
utilizados por engenheiros. Comentou que nessas folhas mostra que a rampa, conforme as 
normas da NBR 9050, que são normas técnicas para projetos, precisa ter a inclinação de oito 
ponto trinta e três graus e, segundo essa inclinação, a rampa teria de ter um metro e vinte de 
comprimento, sendo que no projeto pediu um metro de vinte de largura para que a cadeira 
possa passar. Disse que através desses cálculos chegou ao raciocínio, descrito na folha três, de 
que a prefeitura irá poupar fazendo uma rampa de acesso a cadeirantes. Afirmou que, por 
isso, ficou surpreso, pois uma das contestações do veto é que causaria gastos ao município, 
portanto, através dos cálculos mostra que não causa custos. Ressaltou que este projeto de lei 
foi feito para calçadas novas, pois se fosse uma calçada antiga, teria de ser quebrado com 
makita, enfim, o que causaria custos, entretanto, como não pode causar gastos ao município, 
pediu em calçadas novas. Falou também não ter pedido piso tátil, que é para cegos, que 
também causaria um custo a mais, ou seja, é uma rampa simples e mostra que não causa 
custo. Após, disse trazer também duas indicações, uma em relação ao péssimo estado em que 
está ou estava o estacionamento do ginásio. Salientou falar estava porque ficou sabendo que 
hoje eles começaram a fazer reformas, porém, se passaram dois meses e acredita que é 
preciso o vereador subir na tribuna com uma indicação para o pessoal começar a fazer algo. 
Comentou que a outra indicação é um relação ao asfalto na Rua Fernando Ferrari, rua na qual 
acabam sempre quebrando o asfalto por causa dos canos. Falou que já faz cerca de dois a três 
meses que há um rombo naquele local, que sabe ser preciso a terra sentar para depois colocar 
asfalto, mas nessa indicação pede que ao longo do tempo e quando o mesmo colaborar 
também, para colocar uma manta asfáltica ali ou se não puder nos próximos meses, que 
mantenham aquele local sem buracos, porque já ouviu reclamações de caminhões passando 
em alta velocidade que causam um barulho muito grande. 


