
Sessão 20/06/2018 
 

O Vereador Juliano Kohl, do PT, saudou a todos e disse querer falar um pouco dos 
alvarás sanitários, cuja renovação está sendo exigida pela prefeitura. Falou que o 
Executivo mandou para os Vereadores a criação de um cargo para uma determinada 
pessoa, querendo jogar a culpa nos Vereadores, caso esta criação de cargo não fosse 
aprovada. Afirmou que, mesmo com o projeto não aprovado, o prefeito contratou esta 
pessoa que seria responsável pelos alvarás e contratou também o doutor Ciro, um 
excelente profissional, segundo ele, que já trabalhou por muitos anos em Colinas, 
apesar de ter dois fiscais concursados no município. Questionou o porquê de até 
agora muitas empresas e comércio ainda estarem sem alvarás, se há quatro pessoas 
responsáveis pelos alvarás. Pediu se essas quatro pessoas não conseguem fazer 
esse trabalho a tempo. Salientou estar dizendo isso, porque o município revogou a 
licitação da merenda escolar, pois as duas empresas de Colinas, participantes da 
licitação, estavam com o alvará vencido. Pediu quem paga os custos da publicação 
destes editais, pois, pelo que sabe, a culpa não é das empresas que correram e 
arrumaram toda a documentação. Informou ter sido procurado por muitos pequenos 
empresários que não concordam com todas as exigências do município. Afirmou que o 
comércio já é pequeno, muitas pessoas corajosas montam seu pequeno negócio para 
continuar vivendo aqui, mas com todas estas exigências feitas pela prefeitura, muitos 
terão de fechar as portas. Pediu o que vai sobrar de Colinas e disse para a 
administração acordar. Após, comentou sobre a reportagem do Jornal a Hora, em 
relação ao prefeito municipal, que foi denunciado pelo Ministério Público perante a 
Quarta Câmara Criminal pela compra superfaturada de combustível.  Salientou que a 
população quer saber o que está acontecendo, pois ninguém sabe ao certo. Falou ao 
Presidente que esta Câmara de Vereadores deveria se reunir e discutir este assunto e 
sobre o que irão fazer; ficar quietos ou procurar saber certo o que houve. Afirmou que, 
se há erros, se têm culpados, independente de quem seja, eles precisam ser punidos, 
pois essa é sua opinião. 


