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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse que ele, Rodrigo Horn, 
como pessoa, perdeu um grande amigo no último sábado, o MDB perdeu um grande 
ex-presidente e a população perdeu um grande líder, pois, infelizmente, o ex-
presidente Harri Luckemeier os deixou, desejando, desta forma, força a toda família. 
Após, falou querer comentar sobre as duas indicações que trouxe a esta Casa, sendo 
que uma delas é sobre balança comunitária para pesagem dos animais. Salientou que 
esta indicação já foi feita no passado pelo colega Juliano e está trazendo ela 
novamente só para reforçar, pois eles, vereadores, são o elo de ligação entre a 
população e o prefeito. Disse que eles só conseguem cobrar da administração, ou 
seja, estão fazendo o seu trabalho cobrando novamente a administração com o intuito 
de que coloquem uma balança para pesar os animais. Aproveitando a oportunidade, 
pediu para retirar a indicação que fez na segunda-feira sobre a roçada na calçada do 
Morreto. Comentou que essa calçada é a entrada de Colinas, precisam ter a 
consciência de que é o cartão postal essa entrada, sendo assim, não podem deixar 
uma calçada assim largada.  Salientou ter feito um vídeo no seu facebook e na terça-
feira começaram a roçada terminando hoje. Por último e não menos importante, 
segundo ele, solicitou aos colegas que assinem junto com ele o seu requerimento para 
que seja feita a troca de dois postes na Rua Fernando Ferrari. Falou que todos sabem 
e têm a consciência do vendaval que passou semana passada na Rua Fernando 
Ferrari, deixando muitas casas sem luz. Comentou que, na verdade, esse vendaval 
pegou todo mundo de surpresa e toda a região, por isso, pede que os Vereadores 
assinem esse requerimento com ele, solicitando a troca de dois postes, um na frente 
da casa do ex-vereador Gerson Imhoff e o outro na frente da casa do Nestor 
Saatkamp. Explicou que esses dois postes estão muito inclinados, sendo que já estão 
com escoras e sabem que se der outro vendaval podem cair, machucar pessoas, 
podendo até dar mortes. Dando continuidade, pediu aos colegas Vereadores da 
situação, o Jonas, o Vereador Klaus, enfim, a todos que subiram na tribuna falando 
que há empregos em Colinas, sem a intenção de cobrar briga, para somente falar na 
próxima sessão, da tribuna, onde tem empregos. Afirmou ser sabedor de que 
aprovaram a entrada de empresas no município, mas o pessoal os cobra e eles, 
vereadores, são o elo de ligação da população com a administração. Disse não ver 
empregos sobrando em Colinas, por isso, como usaram a tribuna, até poderia dizer o 
dia, mas acredita que são grandes então sabem o que falam, gostaria que o colega 
Klaus e Jonas trouxessem a relação de empresas que têm empregos sobrando ou 
umas duas ou três vagas para a população estar ciente. 


