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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse fazer uso da palavra 
rapidamente para abordar três assuntos. Primeiramente, agradeceu ao Deputado 
Alceu Moreira e ao Márcio Madalena, responsável pelo MAPA - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com quem esteve conversando nos dias sete e 
nove de abril, através de vídeo chamadas, sobre auxílio emergencial aos agricultores, 
que foi aprovado. Sendo assim, agradeceu novamente a ajuda deles, pois esse auxílio 
é muito importante neste momento em que estão sofrendo com a seca, que não está 
nada fácil para a agricultura. Dando continuidade, comentou que entrou com a 
indicação de número quatro, na qual pede a melhoria das calçadas na Rua Fernando 
Ferrari, pedido feito a ele pela população. Informou já ter feito esse pedido várias 
vezes, já ter falado inúmeras vezes sobre essas calçadas em seu mandato e 
pontualmente na Rua Fernando Ferrari há várias acessos que estão danificados, por 
isso, gostaria que a Prefeitura, Secretário de Obras, enfim, alguém desse uma olhada 
nessa rua. Comentou que o terceiro assunto é referente ao anteprojeto de lei de 
número um. Explicou que o anteprojeto é um modelo de um projeto, pois como os 
Vereadores não podem fazer projetos que causam gastos ao Poder Executivo podem 
fazer anteprojetos. Informou que o seu anteprojeto visa uma política de incentivo ao 
desenvolvimento econômico, ou seja, a entrada de novas empresas no Município de 
Colinas. Disse também já ter tocado nesse assunto várias vezes ao longo do seu 
mandato, pois pensa que Colinas poderia ter mais empresas, gerar mais ICMS, mais 
impostos e o mais importante, ter mais empregos para o pessoal não precisar ir para 
outras cidades, podendo ficar no município. Falou que para isso, precisam ter mais 
incentivos para dar às empresas, através de um plano de gerenciamento, para virem 
instalar suas empresas em Colinas e ficar um bom tempo. Comentou que o 
anteprojeto que foi entregue aos Vereadores tem oito páginas e está baseado no 
projeto de Estrela. Salientou ter conseguido esse projeto com o João Braun, 
Presidente da Câmara de Estrela, deixando a ele um grande abraço. 


