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Vereador Gerson Imhoff saudou a todos e agradeceu ao Poder Executivo, em nome da 
secretaria de obras, pelo início da construção dos quiosques na Praça dos Pássaros. Comentou 
ter sido uma reivindicação sua, vendo a necessidade de oferecer, tanto para quem explora 
comercialmente, quanto para a população que comparece nos eventos, uma melhor 
infraestrutura de atendimento. Falou que os bares, artesanato, floricultura, a partir do 
momento em que puderem usar esses quiosques, vão conseguir oferecer um atendimento de 
nível ao público cada vez maior nesses eventos de Páscoa, Natal, enfim, nesses eventos que 
acontecem na praça. Novamente agradeceu pelo início das obras e disse acreditar que vai ficar 
a contento. Falou que nesse espaço também deve acontecer, a seu ver, as feiras de produtor 
que hoje ainda engatinham um pouco no município de Colinas, pois já veem em outros que 
funcionam bem essas feiras. Salientou já possuírem várias agroindústrias que funcionam em 
Colinas e, uma vez pronto esse espaço, com incentivo da secretaria da agricultura e da própria 
população em comprar a ideia de frequentar a praça, acredita que com o tempo irá se tornar 
um bom lugar para comercialização desses produtos, já que são produtos naturais, a maioria 
vindo direto do produtor, a um preço bem acessível. Disse acreditar que com o tempo irão 
conseguir desenvolver bem essa área na praça que é um lugar aprazível de estar, unindo o útil 
ao agradável. Após, falou querer fazer um comentário a respeito do uso da tribuna do colega 
Airton, na última sessão, a respeito das cobranças, principalmente na saúde, agricultura e 
secretaria de obras. Salientou que todos são sabedores que o Brasil passa por uma crise tanto 
política quanto econômica bem séria, recursos, tanto do governo estadual quanto federal, 
cada vez mais escassos. Sendo assim, acredita que todos os orçamentos dos municípios devem 
estar com déficit, principalmente dos municípios pequenos que dependem muito desses 
recursos vindo de fora, que é o caso de Colinas, o FPM principalmente. Comentou ter 
levantado alguns dados da secretaria da saúde e acha que a coisa não está tão ruim como se 
pinta. Disse que, para terem uma ideia, tiveram agora no ano de dois mil e quinze, em torno 
de treze mil consultas no posto de saúde, uma média de cinco consultas para cada colinense 
durante o ano, pois são dois mil e quinhentos habitantes. Informou que foram feitos mais de 
mil transportes para fora do município, para consultas em outros hospitais de urgências e 
emergências. Falou que os carros da secretaria da saúde fizeram em dois meses trinta e nove 
mil quilômetros, uma média de mais de dezenove mil quilômetros por mês que foi feito para 
transporte de pacientes para fora ou deslocamento dentro do município. Afirmou serem 
custos, números impressionantes que o pegaram de surpresa também. Falou haver cento e 
setenta medicamentos disponíveis no posto de saúde, com certeza faltando algumas vezes um 
ou outro, mas o ministério da saúde exige cento e vinte tipos de remédio e o município 
oferece cinquenta a mais. Disse que, se eventualmente falta um ou outro medicamento, pode 
ser até por causa do próprio fornecedor que tenha em falta ou algum outro problema, mas 
desses cento e vinte, o município tem cento e setenta a disposição que, com certeza, é um 
bom número. Quanto à obras, agricultura, falou que pelo que se nota, todos estão sendo 
atendidos na medida do possível. Disse serem sabedores que estávamos enfrentando um 
período de muita chuva, as estradas estragam, precisam de conserto e manutenção, as 
máquinas estão sempre trabalhando, se eventualmente um ou outro agricultor ficou sem 
atendimento, talvez seja por uma falha de agendamento ou prioridade, não sabe certo, mas 
lhe foi dito que todos estão sendo atendidos na medida do possível. Falou que, inclusive, os 
incentivos agrícolas que são pagos, para quem conseguiu comprovar com nota fiscal, até o 
final do ano vai ser ressarcido, estes valores já estão empenhados. Afirmou acreditar que 
vendo esses números, como já citou, nenhum lugar é cem por cento. Pediu onde existe cem 
por cento, onde existe excelência, pois não conhece lugar nenhum, dizendo que nem em 
nossas casas não existe cem por cento, onde vivem quatro pessoas e quatro pessoas com 
ideias totalmente diferentes, nunca se chega a um consenso. Salientou que a administração 
pública está tentando chegar a cem por cento, mas jamais vão conseguir e cobranças sempre 



terão, pois acredita que devem ter. Disse que os números mostram que estão no caminho 
certo. Comentou que terão um incremento de oito e meio por cento para o próximo ano no 
orçamento de retorno de ICMS, isso graças aos incentivos dados pela prefeitura, a obras feitas 
de terraplanagem, incentivo ao aumento de produção. Afirmou que o resultado está vindo 
gradativamente, pois o resultado não vem de um ano para o outro, ele vem aos poucos. 
Salientou terem feito investimentos há três, quatro anos que agora estão começando a dar 
retorno, sendo que para o ano que vem terão oito e meio por cento, um bom número, 
segundo ele. Falou não existir mais aquela disparidade tão grande entre a produção primária, 
que sempre é o que puxa todo o orçamento do município, que estava em torno de noventa 
por cento. Acredita que com esse incremento, a indústria e o comércio estão começando a 
reagir também, pois é um bom número, um sinal que a coisa está no caminho certo. Dando 
continuidade, lembrou aos colegas que hoje haverá a eleição da mesa diretora, como o colega 
Airton já falou, para o exercício de dois mil e dezesseis. Informou que há uma chapa composta 
por ele como presidente, o Atair como vice, a Justines como secretária e o Airton como 
segundo secretário. Desta maneira, pediu o apoio de todos para começarem o ano de dois mil 
e dezesseis com os pés no chão, com o pé direto.  Finalizando, desejou a todos os colinenses 
um feliz natal com todos os seus familiares e um próspero e feliz dois mil e dezesseis para 
todos. 


