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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e falou que na verdade hoje 
entrou com uma indicação e também com um requerimento que, conforme 
comentaram anteriormente, será retirado devido às explicações do Vereador Mirno. 
Quanto à indicação, disse que na verdade ela já foi feita pelo Jonas e pela Justines a 
mais de um ano, referente à Casa da Cultura, antiga biblioteca do município de 
Colinas. Comentou que ao passar em frente à Casa da Cultura, viu que ela está um 
pouco abandonada, sendo que, não satisfeito com isso, foi se informar com os alunos 
e professores que dão aula de música naquele local. Informou que hoje a Casa da 
Cultura está sendo utilizada para aulas de músicas. Disse ter ficado bem assustado, 
sinceramente, com a situação e anexou duas fotos junto com a indicação que 
encaminhou aos colegas. Salientou ter anexado duas fotos, teria muitas mais para 
mostra, porém sabem que essa casa tem mais de cem anos, é patrimônio do 
município, foi comprada pelo município e está totalmente abandonada, desleixada, 
com assoalho podre, janelas podre, enfim, é possível ver pelas fotos. Comentou que 
ficou muito preocupado e foi falar com os professores e tirou foto, porque só falar não 
adianta, é preciso ter o contraponto e o contraponto dos professores é que já foram 
procurados pela Secretaria da Educação, entretanto, eles não têm como tirar os 
instrumentos para fazer toda a reforma.  Disse que o que surgiu numa conversa entre 
os professores é que talvez seja feita uma reforma no final do ano, fim de novembro, 
início de dezembro até março, não serão muitos meses, mas seria bom a prefeitura se 
organizar para que seja feito algo. Ressaltou que quanto ao estado, não tem palavras, 
é muito precário, existe a possibilidade de crianças torcerem os pés nos buracos no 
assoalho, que são grandes, conforme as fotos. Falou que um professor comentou que 
nos dias de chuva, agora que deu nas duas últimas semanas, queimaram cinco 
lâmpadas por causa da chuva que desceu. Acredita estarem com um baita pepino, já 
faz um ano que os vereadores entraram com a indicação e nada foi feito, então está 
na hora da prefeitura abrir os olhos e fazer alguma coisa. 


