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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e em especial aos servidores públicos municipais 
que gostariam de estar nesta Casa, mas por pressões das devidas chefias não se encontram 
presentes, entretanto, estão representados. Salientou estar usando a tribuna para falar sobre 
os dois projetos que apresentaram na sessão passada. Disse ter convicção de que os mesmos 
estão corretos legalmente e constitucionalmente, apesar dos pareceres jurídicos dizerem o 
contrário. Comentou terem provado, com memória de cálculo, que o projeto que traz para 
janeiro o reajuste dos servidores públicos não onera o município com aumento de despesas. 
Entretanto, disse que no parecer jurídico consta que compete exclusivamente ao prefeito à 
questão de aumento de remunerações dos servidores. Afirmou que em momento algum estão 
aumentando salário de ninguém, unicamente estão criando uma data base, sendo que 
provaram isso, o que se chama gestão, fazer mais com e mesmo recurso disponível. Disse que 
talvez o único problema desses dois projetos, pois o outro é sobre o fim do recesso no 
primeiro ano de mandato dos vereadores, seja a origem deles, já que vêm dos vereadores da 
oposição. Falou aos colegas vereadores que precisam tomar muito cuidado, pois o grupo que 
tenta barrar esses projetos a qualquer preço, pois os mesmos já podiam ter sido aprovados no 
ano passado, é o mesmo grupo que, até pouco tempo atrás, jurava de pé junto que não 
aconteceu nada de errado na administração durante a campanha eleitoral e a justiça disse o 
contrário. Comentou que a justiça de Estrela disse o contrário, a justiça de Porto Alegre disse o 
contrário e a justiça de Brasília disse o contrário. Ressaltou precisarem tomar muito cuidado, 
dizendo estar bem tranquilo, pois se não conseguirem aprovar na noite de hoje, nesta Casa, 
tem absoluta convicção de que irão para a justiça e lá terão êxito com toda a certeza. Salientou 
que esse mesmo grupo que lia na lei que um prefeito, em campanha à reeleição, poderia usar 
máquina pública para conquistas mais votos, sendo ter sido provado que não é assim e que o 
resto da história todo mundo conhece. Comentou que hoje há nesta Casa sete vereadores de 
primeiro mandato, pois é neste ponto que quer chegar, precisam tomar muito cuidado. 
Questionou o porquê de terem hoje sete vereadores de primeiro mandato. Respondeu o seu 
próprio questionamento, dizendo que o porquê de tudo isso é que na legislatura passada os 
vereadores tiveram que talvez fazer a mesma coisa, tentam, através de pressão, aprovar ou 
rejeitar qualquer coisa que vem da oposição, destruir reputações muitas vezes, como 
acontecia. Falou que por isso precisam tomar muito cuidado, devem ter posição, pois não 
interessa se são situação ou oposição, precisam ter posição pessoal. Salientou voltar 
humildemente a requerer dos vereadores o apoio a estes projetos, pois tem certeza de que 
eles estão perfeitos. Ressaltou que precisam ter opinião própria,, precisam tomar cuidado com 
o andar, porque amanhã ou depois, quando um vereador não consegue a sua reeleição, ele 
não tem apoio nenhum, tanto é que nenhum desses vereadores foi aproveitado em alguma 
coisa. Afirmou que esses que dão pareceres e que pressionam para vereadores votar a favor 
disso ou contra aquilo, eles não dão guarida a um ex-vereador, porque nenhum foi 
aproveitado. Disse que não é que um ex-vereador tenha que ser aproveitado, mas ele pelos 
menos tem de ter condição, por isso diz que precisam ter opinião própria, de poder exercer 
algum cargo ou alguma atividade pública quando ele não está mais vereador. Finalizando, 
novamente pediu o apoio dos colegas.   


