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O Vereador Rodrigo Horn do PMDB saudou a todos e disse que para a primeira sessão de dois 
mil e dezoito está trazendo duas indicações. Comentou que na primeira está solicitando uma 
placa que indique o acesso ao Rio Taquari, pois todos os colinenses sabem onde fica o rio, 
porém os turistas que vêm para ver Colinas acabam não conseguindo ter acesso, ou até 
mesmo, descem na entrada do Frozza, mas acabam se perdendo. Falou ser um pedido que os 
moradores fazem, pois muitos batem em suas portas para pedir onde fica o rio, porque não 
tem nenhuma placa e uma placa, segundo ele, é tão simples e, querendo ou não, deixa o 
município mais organizado. Disse que se forem ver em outras cidades, como, por exemplo, 
Imigrante, lá tem uma placa indicativa do Cactário Horst e outra da cascata, o que deixa a 
cidade muito mais acolhedora e muita mais organizada. Salientou que a segunda indicação que 
traz a esta Casa, é um pedido que a população vem fazendo há mais tempo, há mais anos e 
espera que o prefeito faça talvez, que é a extensão da iluminação pública até o sentido da Casa 
Morreto. Informou que muita gente usa essa calçada para ir até suas casas, pois tem muita 
gente que mora naquela direção e outros usam para fazer esportes, caminhadas. Por isso, 
disse que gostaria que estendessem essa iluminação pública, para que o pessoal possa fazer 
suas caminhadas e voltar com segurança para casa. Salientou querer desejar aos seus colegas, 
Presidente e também à administração municipal que consigam fazer que Colinas volte a 
caminhar a passos largos. E, assim como o colega Klaus falou, também deseja que a 
administração consiga dar ênfase à cidade jardim, que na verdade está muito apagada, as 
flores estão feias, falta árvores. Em relação à acessibilidade, que foi muito debatido e o 
vereador Klaus reforçou, disse que de novo não foi feito, ou, aliás, foi feito, mas foi feito 
pouco, corrigindo assim suas palavras. Falou que foi um assunto muito debatido no ano 
passado, um projeto que fez, o qual foi vetado pelo prefeito, voltou, foi debatido e o Klaus até 
votou contra, enfim, mas parabeniza a atitude do Vereador Klaus hoje, pois a união nesta Casa 
é muito importante. Finalizando, disse querer deixar um recado para a população, que 
continuará sendo o mesmo Vereador que foi em dois mil e dezessete, pois se for preciso 
criticar, irá criticar, irá criticar, se for preciso parabenizar, parabenizará. 


