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O Vereador Rodrigo Horn, do MDB, saudou a todos e disse usar a tribuna para 
parabenizar a iniciativa do empreendedor e seu amigo, Vitor Hollmann, que colocou a 
Tenda Legal na entrada da cidade. Falou que gosta muito de apoiar os 
empreendedores e querendo ou não, ele colocou uma tenda bem no cartão postal de 
Colinas, bem na entrada, por onde vários munícipes passam e também vários turistas 
para tirar fotos, onde tem o pórtico do coração e está escrito Colinas. Salientou lhe 
chamar atenção nesta entrada, bem como em outras praças, pois as mesmas estão 
novamente abandonadas. Comentou que na entrada notou que tem somente quatro 
ou cinco bancos e o fluxo é grande, o pessoal vai lá tomar chimarrão e poderia ter 
mais bancos. Quantos aos arcos com os vasos de flores que lá se encontram, 
informou que os mesmos estão sem terra e sem flor, muito ironia para uma cidade 
jardim. Disse que também foi solicitado um banheiro na praça, inclusive pelo colega 
Marcelo, porém não foram atendidos, o que já é normal, mas seria bacana colocar um 
banheiro para os turistas. Salientou ser complicado falar porque são uma cidade de 
turistas, uma cidade que, querendo ou não, irá receber mais turistas com a vinda do 
Cristo, é preciso estar preparados. Comentou que bem no letreiro, pois faz exatamente 
um ano que ocorreu a cheia, que foi enorme, todos sabem, quando caíram quatro, 
cinco blocos de contenção, local em que o pessoal para na frente para tirar foto, está 
estragada a calçada, o muro. Afirmou ser vergonhoso para os colinenses estarem 
passando por isso. Outro local que destacou também é a praça perto do CTG, dizendo 
que não está falando nenhuma bobagem, acabou de voltar de lá, sugerindo para irem 
olhar, porque está feio, espera que melhorem. Pediu para darem força para a tenda do 
Vítor Hollmann, pois acha ser bem bacana para fomentar mais a entrada de Colinas.. 


