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O Vereador Juliano Kohl, do PT, saudou a todos e agradeceu a presença de todos 
convidados para a reunião que farão logo após a sessão, para debater sobre o projeto 
de lei que trata do vale alimentação. Disse acreditarem que num assunto que envolve 
o funcionalismo público, seria correto ouvir a opinião deles para que entendam o que 
está sendo votado. Falou que, desta maneira, depois, não serão cobrados na rua de que 
estão tirando algum benefício, pois normalmente recai sobre o vereador. Explicou que 
isso aconteceu com um artigo que tiraram da lei orgânica, o qual foi tirado porque não 
era matéria de lei orgânica, sendo assim, era inconstitucional, gerava custos e os 
vereadores não podemos criar leis que geram custos ao Executivo. Salientou, porém, 
que infelizmente foram cobrados pelos munícipes que de haviam cortado o benefício 
das pessoas portadoras de deficiência física ou mental, pois assim essas pessoas 
foram informadas pelo Executivo. Afirmou que jamais tirariam esse benefício de 
alguém, pois existe uma lei municipal que ampara essas pessoas, a Lei quarenta e 
seis de noventa e três. Comentou não saber qual era a intenção do Executivo em 
cortar esse benefício, mas acredita que o prefeito deva estar muito mal assessorado, 
primeiro por não saber que na Lei Orgânica a matéria era inconstitucional e segundo 
por não saber que há uma lei amparando as pessoas que têm o direito, pois se 
soubessem acredita que não teriam cortado o benefício. Falou que podem ainda 
chegar à conclusão de que queriam mesmo era prejudicar os vereadores. Disse 
querer deixar bem claro que em momento algum os vereadores cortaram esse 
benefício, existe lei municipal amparando essas pessoas, que não sabe se houve 
maldade ou falta de competência mesmo. Após, informou ter entrado com dois 
pedidos de informações, com o apoio dos colegas Fabiel, Rodrigo e Cassiano. 
Salientou que como função de fiscalizadores que têm e acredita que devem atuar 
como tal, estão pedindo no primeiro pedido os boletins de tesouraria referentes ao 
último dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete e de fevereiro de dois mil e 
dezoito. Já no segundo pedido, falou estarem solicitando a relação do quadro dos 
cargos em comissão e funções gratificadas, bem como, relação nominal dos 
servidores que ocupam estes cargos e funções e a relação nominal dos estagiários 
contratados e funções que desempenham. Comentou terem solicitado ainda relação 
da estrutura administrativa da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Colinas no 
ano de dois mil e dezessete, com a respectiva cópia da Portaria das nomeações dos 
cargos de Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs), bem como, das exonerações 
ocorridas no decorrer de dois mil e dezoito. Salientou terem pedido também a relação 
da estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e 
Desporto de Colinas no ano de dois mil e dezoito, com a respectiva cópia da Portaria 
das nomeações dos cargos da Secretária e seus auxiliares (CCs e FGs). Disse 
esperarem o apoio de todos os colegas para poderem desempenhar o seu papel de 
fiscalizadores. Solicitou, via tribuna, ao prefeito, que dê uma atenção especial aos 
moradores da Linha Santo Antônio, providenciando a roçada na beira da estrada e o 
plantio de árvores, pois por várias vezes foi solicitado por alguns moradores e ainda 
não foi feito. Finalizando, deixou sua homenagem a todas as mulheres pelo seu dia, 
que, segundo ele, deve ser comemorado com muita honra, pois acredita que o Dia 
Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as 
desigualdades de gênero em todas as sociedades. 


