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O Vereador Gerson Imhoff saudou a todos e disse que, como hoje é a última sessão ordinária 
e a última do mandato, quer aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos. 
Primeiramente, agradeceu o assessor jurídico Fábio e a secretária Andréia pelo trabalho, pelo 
empenho, pela dedicação que sempre tiveram com os vereadores nestes quatro anos. Disse 
que foi muito bom trabalhar com eles, pois sempre que tiveram alguma dúvida logo era 
solucionada, ou se necessitavam de alguma orientação, sempre foram bem orientados e bem 
recebidos. Salientou que, em nome dos colegas, é que faz esse agradecimento aos assessores. 
Agradeceu também aos demais colegas vereadores, pelos quatro anos de convivência que 
tiveram. Disse que para ele foi um aprendizado, por ser seu primeiro mandato, mas acredita 
que fizeram um bom trabalho, mesmo tendo havido algumas desavenças e discussões. 
Comentou que isso faz parte do jogo político, pois foram eleitos pelo voto direto, vivem numa 
democracia e, nada mais justo, do que numa Câmara de Vereadores colocarem em discussão 
as necessidades do município. Afirmou que é nesta Casa que as coisas acontecem, é aqui que 
se votam os projetos, que visam em primeiro lugar atender a população. Ressaltou que as 
discussões são normais e devem acontecer, mas, mesmo assim, sempre souberam conduzi-las 
dentro do profissionalismo, pois quem acompanhou o mandato deles, pode ver que tentarem 
sempre ser pacíficos. Disse acreditar que quando discutem num bom tom, é possível resolver. 
Falou querer também agradecer ao ex-prefeito Gilberto, pelos quinze meses, caso não esteja 
enganado, que trabalharam juntos até a cassação. Agradeceu o prefeito Irineu e o parabenizou 
principalmente por entender que ele, com a cassação e eleição suplementar, de um momento 
para o outro se viu prefeito, coisa que talvez ele não imaginava que poderia acontecer neste 
período da vida dele, porém soube conduzir tudo muito bem, dentro das limitações, da 
turbulência política que o Brasil vive. Disse que ele está de parabéns pelo que conseguiu 
trabalhar nesses quase três anos. Desta forma, deixou seu abraço a todos, dizendo esperar 
talvez um dia voltar, pois nunca se imaginava vereador e hoje está usando a tribuna pela 
última vez. Salientou jamais ter esperado um dia ser vereador, era uma etapa da sua vida, com 
a qual não havia sonhado, mas as coisas se conduzirem para esse sentido. Falou não terem 
sido felizes na reeleição, mas nada impede de voltarem. Desejou, assim, que novo prefeito, 
Sandro, faça uma boa administração e olhe sempre, como tem sido feito nestes últimos anos, 
para o indivíduo em primeiro lugar, lembrando que o importante é sempre tratar bem a saúde 
e educação no município, bem como continuar a agricultura assistida, já existente. Disse 
acreditar que Colinas só tende continuar a crescer 


