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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse que hoje, vinte de março, 
é um dia muito importante, assim os colegas Klaus e Jonas já falaram, é o aniversário 
de Colinas. Falou que são vinte e sete anos, a sua idade, que está muito feliz e 
honrado em estar ocupando uma cadeira como Vereador, com vinte e sete anos, 
idade do município. Salientou não querer abrir muito os parabéns, pois poderia estar 
esquecendo alguma pessoa que foi muito influente para a emancipação. Desta forma, 
parabenizou todos os colinenses, todo comércio, prefeitos, vereadores, enfim, todos 
que fizeram parte para Colinas estar onde está hoje, sendo vista por todos os outros 
municípios. Disse saber que este município ainda é muito jovem, que precisam 
batalhar muito para ser cada vez maior e cabe também a eles vereadores darem as 
mãos para crescer. Após, comentou querer pontuar sobre a Colinasfest, segundo 
evento, que acha muito bacana, assim como foi a primeira Colinasfest. Disse que 
principalmente eles, moradores do Corvo de Baixo, que moram perto do campo do Rui 
Barbosa, ficam muito feliz com a Colinasfest, que poderia ter a cada três meses, 
porque quando tem a Colinasfest é feita alguma obra, citando como exemplo as 
calçadas. Falou que em dois mil e dezessete ele e o colega Jonas entraram com uma 
indicação, pedindo melhoras na praça ao lado da residência da Traude Bertolini, local 
utilizado pelas crianças da creche e agora, depois de dois anos, hoje pela manhã eles 
reformaram um pouquinho, colocaram alguns tijolos e até enfeites, o que normalmente 
não é feito. Salientou que se voltarem a três, quatros meses atrás, no Natal, aquela 
praça estava atirada, com capim, enfim, estava feia. Sendo assim, afirmou que é bom 
ter Colinasfest, porque assim eles fazem alguma coisa pelo Corvo de baixo. Disse ser 
representante do Corvo de baixo, está sempre batendo o pé, já entrou com algumas 
indicações, já usou a tribuna várias vezes e muitas vezes fui esquecido, mas é muito 
bom que tem Colinasfest. 


