
Sessão 05/03/2014 

Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse usar a tribuna para defender a indicação de 
número um, proposta por ele no dia vinte e sete. Pediu apoio de todos os colegas vereadores 
para a sua aprovação, já que há bastante queda de energia no município e na região. Informou 
ser um pedido vindo de munícipes, usuários do posto de saúde e seria interessante colocar um 
gerador de energia próprio em caso de queda de energia.  Falou que muitas vezes já aconteceu 
e provavelmente irá acontecer mais vezes, sendo que os procedimentos em andamento, como 
dentista e outros que precisam de anestesia, muitas vezes precisam ser interrompidos por 
falta de energia elétrica. Acredita não ser um gasto um gasto muito grande, tendo em vista 
todo o patrimônio e toda a importância que tem o atendimento à saúde do município de 
Colinas. Pediu novamente para os colegas provarem e para a administração olhar com carinho 
a atender esse medido. Nessa mesma linha de seguimento, disse querer falar sobre algumas 
indicações e proposições suas do ano passado, que ainda não foram atendidas, sendo que 
gostaria que a administração voltasse os olhas e quem sabe atenda-as. Comentou que a 
proposição de número um, do dia dezoito de fevereiro de dois mil e treze, na qual solicitava 
um estudo de viabilidade de o município assumir o aluguel do prédio onde está instalada a 
Associação dos Artesãos, foi um pedido da equipe, aprovado por unanimidade nesta Casa, 
porém ainda não foi atendido. Disse saber que posteriormente veio um projeto a esta Casa, 
concedendo auxílio de cinco mil reais para a compra de equipamentos para essa associação, 
dos quais tiveram que pagar algumas mesas que havia sido prometido que seriam doadas, 
porém foram descontadas desse valor. Comentou também sobre a indicação de número cinco, 
do dia quatro de março de dois mil e treze, na qual solicitava o conserto do asfalto na Rua 
Parobé com entroncamento da Rua Guilherme Jacobs no acesso a Roca Sales, sendo que este 
pedido já está fazendo aniversário nessa semana. Acredita que poderia ser atendido, pois 
passou ao entardecer naquele local, onde há realmente uma verdadeira cratera. Comentou 
que em outro em que começou a abrir o asfalto é na curva da Praça dos Pássaros, sugerindo 
que juntem as duas obras para fazerem, pois está se tornando muito perigoso. Falou ainda 
sobre a indicação de número onze de dois mil e treze, na qual solicitava um estudo de 
viabilidade de calhas coletoras da chuva nos telhados do prédio da administração municipal, 
bem como, no posto de saúde. Acredita serem pequeníssimas despesas considerando a 
importância e que as pessoas não precisam mais pular debaixo do telhado, justa na calha. Em 
relação à sugestão da vereadora Marli, sobre os splits nas capelas mortuárias, disse estar de 
pleno acordo, mas que vale lembrar ter sido um pedido feito várias vezes pelo ex-vereador 
Círio Magedanz que já pleiteava esse pedido, o qual também gostaria de endossar com a 
vereadora Marli.  

 


