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Vereador Rodrigo Horn – Saudou a todos e parabenizou o colega Ademar Holmann que tomou 
posse na ultima sessão. Primeiramente agradeceu a colega Marli e ao colega “Sirico”, ambos 
do PMDB que cederam espaço para eles, suplentes, tomarem posse. Comentou que ocorreu 
no o dia vinte de setembro de dois mil e catorze o vigésimo terceiro Blumentanzfest, a festa 
das flores, que é um evento promovido pelo Centro Cultural Morgestern em parceria com a 
prefeitura municipal. Parabenizou a todos que colaboraram com este evento, pois, segundo 
ele, foi uma festa belíssima. Após, convidou para o segundo Caminho das Lendas que está 
acontecendo de vinte e dois de setembro a doze de outubro com quatro estações temáticas: 
Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, João e Maria e Pinóquio. Ressaltou o convite com 
a seguinte frase: “Venha contagiar seus filhos com as mais belas lendas”. Dando continuidade, 
disse estar tomando posse hoje pela primeira vez no dia primeiro de outubro de dois mil e 
catorze com vinte e dois anos. Salientou estar muito feliz e orgulhoso sabendo que há 
aproximadamente vinte e dois anos atrás estava se formando mais um município no Brasil 
chamado Colinas. Afirmou ter certeza que muitas pessoas deram o seu máximo para isso 
acontecer, que, sem medir esforços, se uniram numa boa causa para transformar o que antes 
era um distrito de Estrela em uma nova cidade chamada Colinas. Comentou poder dizer que na 
última eleição também teve uma união, uma mobilização de jovens que queriam mostrar a sua 
força, a sua garra e conseguiram, pois conseguiram colocar um representante como suplente 
que no período eleitoral estava com vinte anos, o que para eles foi uma grande vitória. 
Afirmou estar representando os jovens, pois quer ver eles mais perto da política. Acredita que 
mesmo sendo jovem, podem oferecer suas contribuições para a formação de uma sociedade 
mais justa e esperançosa em um futuro promissor. Falou que precisam mesclar a juventude 
com a experiência da Câmara de Vereadores para que assim Colinas caminhe a passos largos. 
Finalizando, agradeceu de coração a cada pessoa que acreditou no seu potencial, que 
depositou seu voto de confiança nas últimas eleições. Disse que ficou como terceiro suplente, 
somados oitenta e dois votos, sendo que, deve tudo isso a esses eleitores, ao partido e a sua 
família. 


