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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse usar a tribuna para defender os projetos 
encaminhados essa semana a esta Casa, de usa autoria e de subscrição dos colegas Odilo e 
Mirno, aos quais agradeceu mais uma vez a confiança. Comentou que, com base na Lei 
Orgânica do Município, no seu artigo quarenta, apresentaram esses projetos, pois esse artigo 
diz que a Lei Orgânica pode ser emendada por vereadores, sendo que nesse caso um terço dos 
vereadores tem que subscrever e esse item preencheram com três assinaturas. Salientou que 
o projeto de emenda à Lei Orgânica de número um de dois mil e catorze, uma vez aprovado, 
extingue o recesso parlamentar no primeiro ano da Legislatura. Disse que uma forma de 
melhorar a atividade pública PE fazer com que ela se iguale aos demais servidores e 
trabalhadores do Brasil inteiro. Comentou que os trabalhadores precisam cumprir uma jornada 
de doze meses para ter direito a um período de trinta dias de férias, sendo que no Legislativo 
de Colinas não é assim. Falou que já tinham apresentado este projeto no ano passado, porém 
não foram felizes e agora estão apresentando ele novamente. Disse que nunca achou justo, 
pode até estar correto, mas não acha justo o vereador tomar posse no dia primeiro de janeiro 
e sair trinta dias de licença, enquanto que, junto com ele, assume um prefeito novo, uma 
administração nova que, certamente, terá projetos novos a apresentar para adequar a 
estrutura administrativa ao seu contento. Salientou pensar que hoje em Colinas não tem um 
cidadão que esteja contra este projeto, pois já ouviram muitas vezes a população falar eu não 
acha correto que o vereador entra em recesso imediatamente após a posse. Disse que o 
segundo projeto de emenda à Lei Orgânica, dispõe sobre a criação de uma data base para o 
reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. Comentou que, baseado nas demais 
estruturas, hoje o salário do servidor público colinense é reajustado em maio e o salário 
mínimo nacional aumenta em janeiro, os aposentados também recebem aumento de salário 
no mês de janeiro, o próprio IPTU do Município de Colinas também tem sua reposição a partir 
do mês de janeiro, IPVA igualmente e todos os demais impostos que a população paga 
embutidos na inflação. Desta forma, disse que acharam justo trazer este reajuste para janeiro, 
demonstrando através de uma memória de cálculo que não vai afetar a despesa pública do 
município trazendo para janeiro, ao invés de maio, o respectivo reajuste. Falou que gostaria de 
ter o apoio dos vereadores, da assessoria, para que consigam de uma vez por todas regularizar 
a situação. Comentou que, com esse aumento antecipado, não tendo aumento de despesas 
para o Poder Público, o próprio servidor poderá custear já o IPTU, IPVA com essa antecipação 
do reajuste. Mais uma vez pediu o apoio de todos para que este pleito seja desta vez atendido.  


