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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos, e especial aos vereadores de Arroio do Meio, que 
estavam presentes na sessão. Após, disse que teria de dar uma resposta em relação ao 
pronunciamento da Vereadora Marli, feito na última sessão ordinária do ano passado, nesta 
Casa, quando o acusou de ter faltado com ética ao revelar, segundo ela, dados que não 
poderiam ter saído da prefeitura, por se tratar de dados internos. Comentou que foi acusado 
de faltar com ética, porém, imprimiu, para ter a prova concreta, em domingos de noite, em 
casa, do site do TCE, onde constam esses dados em relação ao auxílio de sete por cento que 
foram repassados para agricultores que fazem investimentos na agricultura. São valores, dos 
quais falou na primeira sessão de dezembro, sendo que em outros anos eram em média cem 
mil reais empenhados e distribuídos para essa finalidade e no último ano foram somente vinte 
e seis mil reais, na verdade, três empenhos que foram emitidos em abril, maio e junho, para 
três produtores rurais. Salientou que um dos empenhos, de dez mil oitocentos e quarenta e 
oito reais foi pago em cinco de junho de dois mil e treze e os outros dois, um de oito mil e 
sessenta e três e o outro de sete mil setecentos e sessenta e quatro, que a Vereadora Marli 
achou que não poderia ter saído da prefeitura os dados, os quais foram emitidos em dois de 
fevereiro de dois mil e catorze, as vinte e duas horas e trinta e nove minutos de domingo de 
noite. Falou que não podem se acomodar e querer receber tudo de mão beijada, pois somente 
queria deixar isso bem claro. Disse que os dois últimos empenhos que citou, foram anulados 
no dia trinta de dezembro de dois mil e treze, o que consta no site do TCE. Afirmou citar que 
eles foram anulados, porque foi contestado de que as constas não estavam tão ruins, 
conforme havia falado, que as contas estavam em dia, décimo terceiro pago antes do prazo e 
também consta no balancete da despesa que na agricultura, em dezembro, deu despesa 
negativa de cento e vinte e sete mil reais. Questionou como pode acontecer despesa negativa, 
pois está fechando em vinte e três anos de contabilidade pública e nunca viu isso. Explicou que 
isso acontece porque, empenhos que foram emitidos durante o ano, foram estornados em 
dezembro, num valor superior aos emitidos em dezembro, superando cento e vinte e sete mil 
reais, isso somente na agricultura, algo que deve ter acontecido nas outras secretarias 
também. Falou estarem compromissados com a verdade, sendo que se questionam e colocam 
a situação real, é porque esse assunto veio à tona, pois eles, da oposição, foram acusados, 
antes do começo da campanha suplementar, de serem os culpados de terem cortado todos os 
serviços para a agricultura. Disse que apenas colocaram os reais motivos, que era falta de 
finanças, PIS de janeiro até outubro, em seis meses havia déficit, sendo que na própria LDO, no 
seu artigo quinto, inciso quarto, diz que: “no seu artigo nono da lei complementar, quando 
verificado que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, 
os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
seguintes, limitação de empenho e movimentação financeira conforme a lei”, porém isso não 
foi observado. Afirmou que na verdade se descumpriu duas leis em vigor, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a lei que instituiu o programa. Disse que se a verdade dói, ela somente dói 
quando tentam escondê-la e ela foi escondida por muito tempo. Salientou que no município 
de Colinas, infelizmente, muita gente foi enganada, foi ludibriada. Comentou que a vereadora 
Marli foi durante quatro anos secretaria da agricultura, que ouviram muitas vezes, nesta Casa, 
que devem valorizar o ser humano, foi dito no microfone da tribuna que o prefeito tem que ter 
cheiro de povo. Disse concordar com tudo isso, mas precisam ter em mente que devem 



também interpretar as coisas de maneira correta, pois na primeira crise que se abateu no 
município, por má gestão das contas públicas, o primeiro que apanhou foi o povo, foi tirado 
benefício do bolso do povo. Salientou que o cidadão foi desvalorizado e, além disso, passaram 
o chapéu de casa em casa, para fazer uma vaquinha com a finalidade de entrar com recurso 
em Brasília para tentar ludibriar o povo de novo, achando que ele iria voltar, mesmo sabendo 
que não teria volta. Afirmou que a campanha estava aberta desde o começo do ano, por isso 
que a conta não estava fechando. Falou para a Vereadora Marli, que ela foi presidente desta 
Casa no ao passado e ele era contador da Câmara, pois ele assina a contabilidade da Câmara 
também. Disse ser contador da prefeitura, que, aliás, assinou a contabilidade de todos os 
presidentes desta Casa, desde o começo do município, assinou todos os balanços contábeis de 
encerramento do exercício de todos os prefeitos de Colinas, de toda a história e nunca teve 
maiores problemas com o TCE, todas as contas da parte contábil estão aprovadas, salvo 
pequeninas falhas administrativas que podem ter acontecido. Falou que neste momento 
responde pela tesouraria da prefeitura também, no período de férias do titular. Entretanto, 
questionou como uma pessoa, que dizem ser tão má, consegue fazer isso tudo além de ser 
vereador. Disse não conseguir entender isso, algo que o revolta, sinceramente falando. 
Afirmou não ter vindo a esta Casa para ser o queridinho de todos, mas também não aceitará 
ser saco de pancadas. Comentou que em outras épocas acontecia isso também, lembra bem, 
pois às vezes vereadores da oposição levantavam questões que eram verdadeiras, logo diziam 
que era o contador da prefeitura levantando as informações para a oposição. Afirmou ter sido 
sempre vítima aqui, mas desafia qualquer um a fazer o que ele faz e com ética como conduz a 
sua vida. Comentou que ela falou que às vezes temos que ter ética, mas acredita que sempre 
precisam ter ética. Salientou que com cada mentira que inventaram deles, responderão com 
mais uma verdade, pois o povo está acordando. Disse querer deixar bem claro que o prefeito 
atual, Irineu, e o vice, Ademar, não tem nada a ver com esse comentário, pois estão 
começando, eles oposição estão apoiando eles, eles têm respaldo deles, enquanto provam que 
querem uma administração diferente. Finalizando, disse querer rapidamente convidar a todos 
presentes e população em geral para prestigiarem o décimo oitavo rodeio crioulo que se 
realizará nesse final de semana, nos dias sete, oito e nove de fevereiro, no CTG Querência do 
Gaúcho.  

 

   


