
Sessão 22/11/2017 
O Vereador Juliano Kohl do PT saudou a todos e falou da sua indicação, na qual solicita ao 
Executivo que estude a possibilidade de reduzir a carga horária dos servidores públicos que 
trabalham quarenta e quatro horas semanais para quarenta horas semanais, sem prejuízo em 
seus vencimentos. Disse esperar de verdade que o Executivo dê uma atenção especial a essa 
indicação, que é um pedido dos servidores municipais. Salientou serem sabedores de que a 
jornada de trabalho semanal de quarenta horas já é uma realidade em muitos municípios e 
não há razão para que ela não seja adotada como referência no município de Colinas também. 
Em relação ao pronunciamento do colega Airton, quando disse que vê cobranças sendo feitas 
totalmente equivocadas, referindo-se a falta de medicamentos no posto de saúde, que quem 
fala não passou por lá este ano ainda, comentou acreditar que quem esteja equivocado seja 
ele, pois foi neste ano que houve sim a falta de medicamentos. Falou ao colega que não 
adianta ir somente num dia específico lá, quando há todos os medicamentos na farmácia 
básica, é preciso acompanhar diariamente o que vem acontecendo. Ainda sobre o 
pronunciamento do colega Airton, em relação a nenhum servidor estar sendo perseguido na 
troca da administração, que apenas foram recolocados alguns funcionários que estavam em 
desvio de função, disse não ter compreendido muito bem o que o colega quis dizer com isso, 
pois vê muitos operadores de máquinas exercendo a função de motorista, tanto na saúde, 
quanto nas obras, muitos CCs detentores de um cargo executando a função de outro, inclusive 
alguns também dirigindo veículos públicos. Falou que somente alguns foram recolocados, 
outros foram desviados, questionando se não há perseguição nisso mesmo. Quanto a 
operadores exercendo a função de motorista, disse que não consegue entender o porquê. 
Pediu se faltam máquinas ou se faltam motoristas. Comentou que se for máquina, receberam 
uma há poucos dias, o que já ajuda a solucionar um pouco o caso e se for por falta de 
motorista mesmo, que é o que mais parece, questionou o porque de não chamarem pelo 
concurso público vigente. Salientou não entender também o que houve com o processo 
seletivo de contratação emergencial, pois tiveram que aprovar em regime de urgência o 
projeto, numa sessão extraordinária, devido à falta de servidores e até hoje nenhum foi 
contratado. Acredita que seria nobre o Executivo enviar alguma explicação aos Vereadores, em 
respeito ao Poder Legislativo. Após, reforçou pedido do colega Rodrigo em relação ao buraco 
na Rua Fernando Ferrari, em frente à casa da Paróquia Evangélica de Corvo. Comentou que a 
indicação do colega foi aprovada nesta Casa, no dia sete de junho, quando foi solicitado o 
reparo daquele asfalto, local em que foi quebrado o asfalto para manutenção da rede de água 
e hoje esse buraco que cruza toda a estrada praticamente, está tão fundo que os carros 
precisam frear para passar. Falou que gostaria que o Executivo tomasse uma providência 
urgente em relação a isso. 


