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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse querer se manifestar em relação ao 

pronunciamento da colega Marli, feito na última sessão, quando ela apresentou diversos 

números em relação ao orçamento, despesa, receita. Falou parecer que agora querem brincar 

com números, que então irão fazer isto, pois gosta de brincar. Salientou ter constatado um 

grande avanço na área da saúde, pois, ao menos, estão reconhecendo que o mínimo de 

aplicação em saúde é de quinze por cento, o que não reconheciam. Comentou que em época 

de campanha sempre orientavam o pessoal a não votar na oposição, porque se a oposição 

ganhasse a eleição não haveria mais saúde, por isso acredita que esse reconhecimento já é um 

grande avanço para a comunidade colinense. Após, disse que, em relação, ainda, ao projeto do 

aluguel que está sendo repassado para o médico cubano, já foi comentado muito nesta Casa, 

mas tem pessoas que insistem em não querer entender. Falou que terá de ser um pouco mais 

claro, explicando que aprovaram o projeto original com oitocentos reais, pois esse valor não 

veio das nuvens, veio baseado na realidade desse município. Salientou que quando o mesmo 

estava aprovado, o cacique do partido, que tem muito interesse nesse assunto, bateu na mesa 

e exigiu que fosse mais e foi atendido, tanto é que na sessão seguinte veio o projeto de um mil 

e quinhentos reais. Explicou querer deixar isso bem claro para as pessoas entenderem. Assim, 

fez o seguinte comparativo: um agricultor vai numa loja de tratores e escolhe um trator no 

valor de oitenta mil reais e deixa tudo pronto para fazer a aquisição, porém no dia seguinte ele 

vai numa loja concorrente ver o mesmo trator, a mesma potencia e marca, mas no valor de 

cento e cinquenta mil reais e compra esse trator para dizer que ele tem um trator, um 

patrimônio de cento e cinquenta mil na garagem. Acredita que dificilmente alguém fará isso, 

mas em Colinas fazem, esse é o comparativo do aluguel. Salientou terem dito na tribuna que 

este médico custa em torno dois mil reais, o que na verdade é uma parte, pois todos sabem 

que o governo federal repassa dez mil reais por médico estrangeiro que vem para o Brasil 

atuar no programa mais médicos. Explicou que desses dez mil, sete mil vão direto para o 

governo cubano e em torno de dois mil e quinhentos a três mil vai para o médico, o que 

somam na verdade doze mil reais, pois esses dez mil também são dinheiro público, do povo, 

não é somente dois mil reais. Em relação aos números apresentados na área da saúde, dezoito 

por cento até junho, somente no mês de junho vinte e quatro por cento, disse que é fácil 

pegar um mês, pois parece que fazem questão de fazer muitas compras num mês para 

promover percentuais. Comentou ter feito um levantamento do ano passado, explicando que 

na sessão anterior havia trabalhado com o exercício completo, pois é isso que tem que ser 

valorizado e é isso que o Tribunal de Contas usa para apurar percentuais mínimos. Salientou 

que de janeiro a setembro do ano passado tinham dezessete por cento, então trocou de 

prefeito em outubro, sendo que de outubro a dezembro baixou para dez ponto três por cento, 

isso que a prefeita que assumiu era oriunda da área da saúde, fechando no final do exercício o 

percentual de quinze ponto cinco, sendo o mínimo quinze por cento. Afirmou que jogar 

números de meio de ano é muito relativo, pode ser produzido. Disse que na área da 

agricultura também foi falado bastante em percentuais, pois quase chegou a vibrar num 

determinado momento do pronunciamento, acreditando que viria um anúncio para os 

agricultores que perderam o subsídio no ano passado, que os mesmo seriam chamados para 

receber esse valor, os quais foram pegos de surpresa com o corte dos subsídios. Comentou 

que cada vez que alguém aponta uma falha, uma deficiência em algum setor, vem uma 

resposta, que compraram máquinas, retroescavadeiras, caminhão, rolo. Disse que tem 

máquinas que já foram anunciadas em torno de quatro vezes, inclusive algumas que vieram 

direto do governo federal sem ter participação nenhum do município, mas isso foi omitido. 

Acredita ser uma falta de entrosamento, uma vez que o vice prefeito de Colinas é do partido 

do governo federal, pois foi simplesmente omitida essa informação. Falou que precisam 

prestigiar um pouco mais esse tipo de situação. Após, disse querer fazer um alerta aos 

agricultores, para que os mesmos fiquem bem antenados, porque se continuar do jeito que 

está hoje, nesse ano irá acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, ou seja, irá 



chegar por outubro e terão de cortar de novo. Alertou que não fiquem até o final do ano para 

receber os auxílios porque, de repente, poderão ser surpreendidos de novo. Salientou dizer 

isso, porque hoje tem sete meses de receita e despesa fechado, com cinco meses de despesas 

a maior do que receita, sendo que o total da despesa empenhada hoje, a maior em relação à 

receita é de seiscentos e trinta mil reais. Disse que se somarem aos restos a pagar, que são 

empenhos do ano anterior que ainda não foram pagos, passa um mil, por isso o alerta, para 

não caírem nessa de novo, se continuar do jeito que está. Comentou faltarem somente cinco 

meses, nos quais terá de haver uma economia de cento e trinta mil por mês, entretanto, se em 

sete meses, cinco deram deficitários, questionou como irão cobrir isso. Pediu para tomarem 

cuidado. Salientou ter sido falado também do asfalto, no qual foi investido no começo do ano, 

mas também esqueceram que isso é financiamento de setecentos mil, sendo que desses 

setecentos mil, no mínimo, irá passar de um milhão para devolver, pois tudo isso terá de ser 

devolvido. Afirmou ser fácil brincar com números, pois gosta e se dispõe a brincar com eles. 

Disse que também foi falado em fiscalizar e ele está fazendo isso desde que entrou nesta Casa. 

Salientou querer deixar bem claro que nunca bateu na administração, sempre rebateu, pois 

não tem nenhum pronunciamento seu em que tomou a iniciativa de bater, sempre rebateu. 

Afirmou que não gosta de falar essas coisas na tribuna, apesar de saber que há gente que 

acredita que ele goste, porque sempre lembra das pessoas envolvidas na família, das quais 

muitas vezes precisa falar e que não tem nada a ver com isso, mas também não pode esquecer 

que tem familiares. Falou ter a sua família pessoal aqui em Colinas e fora tem outros familiares 

que acompanham o seu trabalho, sendo que eles muitas vezes precisam ouvir coisas que 

servem para destruir reputações. Afirmou não estar somente falando em questões políticas, 

mas em coisas que acontecem fora deste âmbito. Salientou que ao invés de reconhecer o 

trabalho que fazem, a capacidade que as pessoas têm, pois corre atrás há vinte e três anos 

para se aperfeiçoar, para ser um cidadão, afirmando que não queria ser político, que entrou na 

política porque não teve outros meios. Disse estar provando a todos que mesmo dentro da 

política não consegue fazer nada. Sugeriu, já que querem reconhecimento por parte da 

oposição, que este reconhecimento parte dos vereadores da situação. Pediu para apontarem 

um projeto da oposição que foi reconhecido pela situação, somente um. Falou que fica fácil 

jogar conversa no ar, no microfone, porque vai ser divulgado. Comentou que se um dia ele se 

exceder e disser uma palavra da qual se arrependerá, voltará à tribuna com toda a grandeza e 

hombridade para pedir desculpas, pois não precisa no outro dia insinuar que está arrependido. 

Afirmou ter feito fiscalização e que faz isso desde o começo, sendo que se deu o trabalho de 

pesquisar os números em relação a combustíveis, oficina, maquinário, que está praticamente 

novo, não precisando de muito reparo, mas algo lhe chamou a atenção. Disse que no ano 

passado, quando foram cortados todos os auxílios para os produtores e as horas máquinas, 

ninguém mais conseguiu fazer nada, o combustível do mês um ao nove estava em trinta e três 

mil e quinhentos reais média mês e de outubro a dezembro ele baixou para vinte mil e 

seiscentos, um queda em torno de cinquenta por cento. Neste momento o vereador Odilo 

cedeu seu espaço na tribuna para o vereador Airton continuar se pronunciando. Airton 

continuou explicando que baixou em torno de cinquenta por cento no consumo, em 

compensação, para o mecânico que trabalha na prefeitura, de janeiro a setembro, era 

repassado nove mil e seiscentos reais por mês, quando foram cortados os serviços dos 

agricultores e também de obras para contenção de gastos, o repasse para ele passou para 

onze mil reais por mês, de outubro a dezembro. Questionou o porquê de tanta despesa de 

oficina se as máquinas estavam praticamente paradas, máquinas novas, sendo que é somente 

mão de obra, não há peças inclusas nesse valor. Disse que agora em dois mil e catorze há um 

média de catorze mil reais por mês em gastos com mão de obra para a empresa do mecânico 

que trabalha na prefeitura. Afirmou que isso é fiscalizar, gostaria que alguém lhe explicasse 

isso, pois talvez seja um belo assunto para levar ao conhecimento do tribunal de contas. 

Salientou terem insinuado que querem julgar, mas não querem julgar, somente não aceitam 



pessoas quererem estar acima da justiça e acima da lei, pois a justiça está o seu trabalho, não 

tem do que se queixar. 


