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Vereador Gerson Imhoff – Saudou a todos e disse querer fazer um breve comentário a 
respeito do pronunciamento do colega Airton, quanto à questão da mudança da lei referente 
aos salários dos servidores. Falou estarem se atendo somente ao parecer do assessor, 
deixando bem claro não serem contra essa ideia que foi lançada, mas precisam se ater ao 
parecer do assessor que justamente está fazendo o seu trabalho, lhes assessorando nesta 
questão. Comentou ter um dos pareceres com ele, no qual destacou alguns itens com o 
seguinte dizer: “O Prefeito Municipal é Chefe do Poder Executivo, e também Chefe da 
Administração Pública, que por interesses públicos tem que zelar, e só ele está em condição de 
saber quais são os interesses e como agir para resguardá-los” “Os projetos de iniciativa 
exclusiva do Executivo, não podem ser oriundos da Câmara Municipal, pois interferem nos 
limites dos interesses que o titular do poder de iniciativa de apresentação do projeto possui” 
“Ao Legislativo, cumpre tão somente aprovar ou rejeitar a proposição, sendo admitidas apenas 
emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado”. 
Desta forma, voltou a dizer que estão se atendo somente ao parecer jurídico. Salientou que, 
quanto a questão do recesso,na troca de mandato, existe a questão da funcionária da Câmara 
que por lei tem direito a um mês de férias, sendo que se tirarem o recesso ela terá de 
continuar trabalhando, não terá trinta dias de férias e, além do mais, as convocações 
extraordinárias não são remuneradas. Sendo assim, comentou que a qualquer momento que o 
prefeito novo ou que se reelegeu precisar da Câmara, estarão sempre à disposição, mesmo 
que estejam recebendo ou não, em recesso ou não, pois em janeiro do ano passado 
aconteceram duas sessão extraordinárias. Salientou que todos compareceram nessas sessões, 
sendo assim, acredita que não é necessário mexer nessa questão. Após, disse querer falar um 
pouco da Páscoa que está se aproximando. Parabenizou os idealizadores, organizadores e 
colaboradores da prefeitura, na pessoa do Maninho, principalmente, que se dedicam e 
empenham na ornamentação de Colinas, o que está atraindo cada vez mais visitantes à nossa 
cidade. Salientou que, ao seu ver, é um caminho sem volta, Colinas está devidamente inserida 
numa rota turística, sendo que a tendência e expectativa é que aumente muito, daqui para 
frente, a demanda de turistas em Colinas e região. Comentou que um exemplo é a CVC 
Turismo, a maior empresa de turismo do Brasil hoje, segundo ele, que acaba de lançar em São 
Paulo uma nova rota turística para atrair novos turistas na região dos vales. Falou que o evento 
contou com a presença do Prefeito Irineu e a venda de pacotes já deve estar iniciando agora 
em abril. Disse que,  provavelmente, daqui a alguns meses a região dos vales irá começar a 
receber um número maior ainda de turistas, além disso, o trem turístico, que já é pleiteado, 
esperado há muito tempo, pelo que se sabe, em breve, poderá estar fazendo a rota que, a 
princípio, começará em Estrela até Guaporé, passando por Roca e Muçum. Salientou serem 
duas boas notícias para quem quer se organizar em função do turismo, pois a oportunidade 
está aqui. Comentou que, ao seu ver, o grande desafio, daqui para frente, não é mais só da 
administração pública, mas sim da iniciativa privada, as empresas que, de um forma ou de 
outra, querem se beneficiar e lucrar com esses visitantes, devem começar a pensar em se 
estruturar, restaurantes, lancherias, pousadas, para que o turista permaneça mais na nossa 
cidade para que gaste mais dinheiro aqui. Afirmou que o fundamento básico do turismo é 
atrair recursos e todos sabem que o turismo no mundo é um das atividades que mais gera 
empregos e lucros, sendo que a bola está lançada e cabe a eles e ao pessoal da iniciativa 



privada se adequar a essa nova realidade. Disse acreditar terem todas as condições de 
oferecer uma boa estada para quem quiser ficar aqui, pois estão se organizando para isso. 
Salientou querer falar também um pouco do grupo de alcoólicos anônimos e do NA, narcóticos 
anônimos, que funcionam juntos em Colinas, numa sala cedida pela prefeitura e se reúnem 
todas as quartas-feiras. Comentou ter conversado com seu amigo Pedro Eckel que é o 
idealizador do grupo aqui em Colinas, que agora em abril está completando três anos de 
atividades. Disse que todos sabem o quanto é difícil alguém se livrar de um vício e, muitas 
vezes, quem consegue, talvez por falta de apoio, em pouco tempo volta a se entregar ao 
mesmo vício. Salientou ser um grande mal que atinge pessoas do mundo todos, de todas as 
classes sócias e idade, sendo que o trabalho do AAA é justamente esse, de dar apoio, suporte 
em grupo a essas pessoas que querem definitivamente se livrar de álcool e droga. Disse ser um 
trabalho constante que para a maioria talvez irá durar pelo resto da vida para que evite aquele 
primeiro gole, aquela primeira recaída. Comentou que como estamos em época de Páscoa, 
que comemora a ressurreição a vida, acredita que possamos muito bem conciliar com aquela 
pessoa que conseguiu se livrar de algum vício, que conseguiu sair do álcool, conseguiu sair das 
drogas, pois ele consegue ressurgir para a vida também, assim como a Páscoa é ressurgimento, 
tanto na família, como com seus amigos e no trabalho. Parabenizou esse grupo de Colinas, 
espera que quem precise ou quer apoio procure esse grupo e que ele consiga ajudar a todos 
que precisam a se livrar desse grande mal. Finalizando, desejou feliz Páscoa a todos. 

 


