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O Vereador Juliano Kohl saudou a todos e disse que na última sessão da Câmara diversos 
vereadores fizeram uso da tribuna, cobrando explicações do prefeito Sandro, para as coisas 
estranhas que estão acontecendo nesse município. Comentou que o prefeito foi na rádio falar 
mal dos vereadores, mas não deu nenhuma explicação do que eles, vereadores, perguntaram 
e o que a comunidade de Colinas quer saber. Falou que o prefeito precisa aceitar as críticas. 
Informou que o prefeito foi na rádio de Estrela e na Popular dizer que está fazendo poupança, 
guardando dinheiro, o que acha estranho, porque para as pessoas e entidades que precisam 
de auxílio é dito que não tem dinheiro. Salientou que um município não pode fazer poupança, 
como disse o prefeito, e cortar remédios, economizar cortando exames de quem precisa. 
Perguntou novamente o porquê de faltarem tantos remédios no posto. Pediu também porque 
foi cortado o transporte escolar dos alunos da escola estadual quando tem aula no sábado de 
manhã e se eles não merecem o transporte escolar. Questionou sobre onde está o auxílio que 
o município sempre deu aos corais, se a administração quer terminar com a cultura dos corais 
e sobre onde está o auxilio que sempre foi dado ao Morgenstern. Disse que o pessoal do 
prefeito espalhou por aí que os vereadores são contra o CTG. Afirmou que nenhum vereador é 
contra, querem que o município ajude o CTG, mas que as outras entidades sejam tratadas da 
mesma forma. Comentou que na última sessão foi aprovado um pedido de cópias de 
empenhos, notas fiscais e da pesquisa que o prefeito fez; que fazem quinze dias que isso foi 
aprovado e nenhuma resposta. Questionou se em quinze dias não tiveram tempo de fazer 
meia dúzia de xerox ou se alguém tem medo de dar esses documentos aos vereadores. 


