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Vereador Gerson Imhoff – Saudou a todos e falou que tiveram no último domingo o 
enceramento do campeonato municipal de futebol, quando o Rui Barbosa A sagrou-se 
campeão. Disse parabenizar, além do Rui Barbosa, pela conquista do campeonato, a todas as 
equipes que participaram independente de vitoriosos, pois acredita que nessa competição 
todos foram vitoriosos se analisarem o alto nível de disciplina, tanto fora como dentro de 
campo. Salientou que tiveram pouquíssimas faltas graves, discussões que normalmente 
acontecem em jogos de futebol, sendo que pelo que pode acompanhar foi desenvolvido em 
alto nível e é justamente esse o intuito de promover um campeonato, uma competição dentro 
do município. Disse que o objetivo de um campeonato é promover mais a convivência entre as 
pessoas, não somente a disputa pelo primeiro lugar, apesar de que toda a equipe que entra 
quer ser campeã, mas a grande conquista de todos, sem dúvida, é a grande união de todos que 
se forma e a própria convivência da comunidade nesses encontros. Parabenizou a todos os 
atletas, dirigentes, organização, na pessoa do Leandro Brinckmann, que está à frente da 
organização desses campeonatos. Sugeriu que esses campeonatos continuem ocorrendo todos 
os anos, pois é muito bom. Informou que no próximo sábado terão o encerramento do 
tradicional campeonato de bocha, que será realizado na cancha do Nivaldo que disputa, contra 
o Bar do Gomes, tradicional campeão de Colinas, mais uma final. Desejou sucesso às equipes. 
Disse que para julho já está programado o campeonato de futsal no ginásio, em setembro 
terão o campeonato de mini futebol que também está sendo organizado em conjunto com a 
Secretaria de Educação e Desporto. Comentou que terão um ano cheio de eventos esportivos 
em Colinas, proporcionando a quem quiser participar de algum esporte, várias opções, pois já 
começa em janeiro com o campeonato de areia, campeonato de futebol, do qual falou, o 
campeonato de bocha, o futsal, depois o mini futebol. Ressaltou terem várias opções que 
acontecem todo o ano, algo interessante que, segundo ele, deve continuar, pois é assim que se 
faz um esporte saudável. Após, disse querer fazer um breve comentário a respeito do projeto 
de lei, da lei aprovada pelos vereadores na última sessão ordinária, que dispõe sobre o 
aumento do repasse de mais quinhentos reais ao senhor Simon, o médico cubano que se 
encontra trabalhando em Colinas. Falou que o mesmo passará a receber no total um valor de 
um mil novecentos e cinquenta reais como ajuda de custo. Salientou saber que a oposição se 
manifestou contra, achando que talvez, com isso, o dono do imóvel passasse a receber os um 
mil e quinhentos reais de aluguel e ficando os quatrocentos e cinquenta reais para despesa e 
alimentação. Afirmou ser totalmente descabido, se foram analisar, em nível de Colinas um mil 
e quinhentos reais para aluguel, não tem justificativa. Entretanto, disse que precisam analisar 
que além do aluguel e da alimentação, ele terá despesas de internet, de luz, de água, de 
vestuário e mais uma infinidade de despesas que todos têm e que certamente ele, morando 
sozinho, terá, como produtos de limpeza, higiene pessoal e outras. Comentou ter se informado 
em relação aos municípios vizinhos, para ter um exemplo, sendo que Imigrante passa dois mil 
reais para uma médica que se encontra lá, Estrela vai repassar dois mil e quinhentos reais. 
Acredita que os um mil novecentos e cinquenta que aprovaram está dentro da realidade  de  
Colinas, dentro  da  realidade  da  região. Disse  para não olharem esses valores como despesa 
ou como custo, precisam analisar como investimento em saúde, pois a saúde a maior riqueza 
que se pode ter. Falou que se há um médico trabalhando, se dispondo a essas quarenta horas 
semanais a esse custo, não dá dez centavos por habitante por mês o custo desse médico. 
Salientou ser somente um comentário que sentiu-se obrigado a fazer porque escutou 
comentários na rua desse repasse que estariam fazendo, e mais um esclarecimento à 
população, para que todos saibam que saúde é prioridade do município e continuará sendo.  
 
 


