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Vereador Rodrigo Horn – Saudou a todos e convidou a todas as pessoas para a final do 
campeonato de futsal e vôlei na sexta-feira, dia dezessete de outubro de dois mil e catorze, 
sendo que, logo após as finais, haverá um show com a banda LUAUE e a Banda Star 3. 
Comentou que o campeonato é um grande sucesso que integra a comunidade e famílias 
inteiras, que vão assistir aos jogos. Parabenizou os atletas, as equipes, o empenho da 
administração municipal e de todos os funcionários na realização deste campeonato. Disse que 
outro assunto que merece destaque é o caminho das lendas, realizado pelo Centro Cultural 
Morgenstern em parceria com o Município. Informou que a segunda edição do Caminho das 
Lendas aconteceu de vinte e dois de setembro a doze de outubro, com quatro estações 
temáticas: Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, João e Maria, e Pinóquio. Comentou 
que teve o prazer de ser guia e que não há nada mais gratificante do que o sorriso de uma 
criança. Parabenizou o Centro Cultural Morgenstern, as Secretarias Municipais envolvidas, os 
alunos, as professoras que colaboraram e demais pessoas que colaboraram com a organização, 
pois foram dias, semanas cansativas, com muitos ensaios e apresentações. Salientou, 
entretanto, que no final de tudo isso valeu a pena, pois mais de três mil e quinhentas pessoas 
assistiram as encenações, levando de Colinas uma boa recordação. Finalizando, disse querer 
falar um pouco das suas indicações. Comentou que a primeira é para que mantenham abertos 
os banheiros na Praça dos Pássaros, pois a pedido da população, os banheiros públicos 
deveriam ficar abertos. Disse que Colinas é conhecida no vale como ponto turístico, a Praça 
dos Pássaros é uma parada obrigatória pelas suas belezas; o amplo e belo quiosque, com 
churrasqueira, reuni famílias e jovens em finais de semana, porém, os banheiros ficam 
fechados. Sugeriu, para evitar depredações e vandalismos, que sejam fixados cartazes no local, 
alertando os usuários para o cuidado com a limpeza. Salientou pensar que a internet é uma 
ferramenta que vem sendo indispensável na vida das pessoas, jovens e adultos, por isso está 
sugerindo que o Executivo estude a possibilidade de instalar wi-fi na Praça dos Pássaros, pois 
seria de grande importância disponibilizar sinal de internet gratuita aos frequentadores. 
Sugeriu também ao Executivo para estudar a possibilidade de instalar wi-fi no ginásio de 
esportes com abrangência até o Centro Comunitário. Disse que todos sabem que o ginásio 
municipal é o local que hoje reuni o maior número de pessoas pelos eventos sociais, culturais 
ou esportivos que lá acontecem, basta ver o número de pessoas que os campeonatos reúnem. 
Comentou que em ambos os locais a rede de telefonia é fraca. Informou que outro local a ser 
contemplado com a rede wi-fi, seria a academia de saúde, pois gostaria que o Poder Executivo 
estudasse a possibilidade de instalar wi-fi neste local. 


