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O Vereador Rodrigo Horn saudou a todos e disse que, assim como os outros colegas 
vereadores acabaram de fazer, quer parabenizar a administração municipal pela coragem de 
realizar a Colinasfest em menos de três meses de governo, bem como a todas as pessoas que 
participaram voluntariamente. Após, falou querer explicar as suas indicações, dizendo que a de 
número dez, como o Vereador Jonas citou anteriormente, que fizeram juntos, foi um 
complemento de ideias, os dois vereadores viram que a praça está um pouco abandonada, por 
isso, a indicação solicitando a revitalização dessa praça. Aproveitou a oportunidade para pedir 
que seja feito o mesmo na praça localizada na Rua Gustavo Haas, nos fundos da Igreja 
Quadrangular, pois a mesma está em péssimas condições. Em relação à sua indicação de 
número onze, disse que a mesma trata de um assunto que já foi debatido várias vezes nessa 
Casa, mas é de fundamental importância falar sobre a conservação das calçadas. Comentou ter 
ouvido muito falar sobre isso durante a campanha, durante o período eleitoral e também dos 
turistas, que falam das calçadas quebradas. Afirmou saber que elas não quebraram do início 
do ano até agora, já estão quebradas há mais tempo. Sugeriu ao Poder Executivo que sente 
com a população para adotar um padrão e entrar com material e mão de obra, para que isso 
possa acontecer, pois Colinas está crescendo cada vez mais na questão do turismo. À parte, o 
Vereador Klaus Driemeier manifestou-se, dizendo primeiro ao colega Fabiel, que disse que o 
prefeito falou que a Câmara de Vereadores não podia participar da comissão organizadora da 
Colinasfest, que é uma lei, envolve despesas e como os vereadores não podem gerar despesas, 
não puderam fizer parte da comissão. Em relação ao pedido do colega Rodrigo, disse já terem 
comentado com o prefeito a questão das calçadas. Falou concordar com o colega, que é uma 
situação que vem de muito tempo e a administração teve a infelicidade de ter um dos 
pedreiros que entrou em licença saúde. Salientou que não tem como de uma hora para outra 
providenciar isso e que existe uma lei no município determinando que a prefeitura entra com a 
mão de obra e o proprietário da calçada com o material. Pediu um pouco de tempo, pois assim 
que a prefeitura puder contratar mais pedreiro e esse licenciado voltar, certamente, o pedido 
do vereador será atendido. Rodrigo disse concordar com o colega e lamentou que o mesmo 
não tenha entrado antes dele com a indicação, pedindo desculpas por ter avançado. Acredita 
que se Colinas quer avançar turisticamente é preciso que o prefeito se junte com a população 
para melhorar o estado das calçadas. Salientou já falar de antemão que na próxima semana 
entrará com um projeto de lei obrigando todas as calçadas ter acesso a cadeirantes, porque 
em Colinas não há acesso a cadeirantes. Disse estar esperando ver somente a questão de 
legislação municipal para concluir seu projeto. 


