
Sessão 19/07/2017 
 
O Vereador César Ahlert saudou a todos e primeiramente agradeceu, em nome da APM, pela 
participação na festa junina da Escola Ipiranga, que foi muito legal, na qual o vereador Jonas 
também esteve presente. Disse saberem que houve algumas críticas, mas a APM trabalha com 
todas as crianças, para os filhos da diretoria e todas as outras crianças. Falou que no que a 
APM errou, podem ter certeza que irão tentar fazer melhor, sendo que todos têm condições e 
podem participar e ajudar também na organização das festas. Após, disse querer colocar uma 
situação, apresentando a lei de criação do Conselho do Turismo, criado em dois mil e quinze. 
Falou que na prática o conselho não está funcionando, o que lhe foi cobrado por pessoas que 
lidam diretamente com o turismo, as quais querem participar das decisões desse setor tão 
importante. Afirmou que hoje o turismo já é muito importante, mas sabem que tem um 
potencial grande para crescer. Sendo assim, pediu ao Executivo para chamar essas pessoas 
para conversar e voltar a ter reuniões, talvez, se necessário, escolher outros representantes, 
pois sabem da importância do turismo e querem que ele cresça e se torne parte importante no 
município de Colinas. Dando continuidade, disse querer frisar o seu apoio ao projeto da 
Justines, em relação à Câmara jovem ou mirim, pois ainda não sabem bem a denominação 
exata. Falou que vem conversando com muitas pessoas, faz parte do conselho da educação e 
acha de extrema importância que os jovens possam manifestar suas ideias, possam dar suas 
opiniões, pois eles querem ser ouvidos. Salientou que gostaria muito que todos os anos fosse 
escolhida a Câmara jovem e que eles pudessem, perto de votar, ter essa experiência e serem 
incentivados. Acredita que precisam ter aulas de cidadania, mas informações para esses 
jovens. Disse à vereadora Justines que ela pode contar com ele, que não será mais vereador, 
mas quer participar. 


