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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse que começou a Copa do Mundo no Brasil e, 
através disso se percebe, que há protestos, patriotismo, o público canta o hino nacional à 
capela, porém fica constrangedor para quem e brasileiro, tanta distorção dos sentimentos. 
Salientou que os protestos são por casa da corrupção, por falta de segurança, falta de saúde, 
infraestrutura, principalmente, rodoviária. Comentou que a saúde no Brasil não está tão bem 
como, muitas vezes, a mídia nos que incutir, sendo que em Colinas também não está como 
poderia estar ou como já esteve. Afirmou que, ultimamente, tiveram muitos problemas na 
área, principalmente, da marcação de exames, quando, no início do mês, há filas, a partir das 
três e meia da manhã, para conseguir uma autorização de exame no posto de saúde. Disse ter 
esperado dois meses e dois meses seguidos isso aconteceu e as pessoas os informam sobre 
isso. Comentou que, inclusive, essas pessoas estão sendo mal informadas pela equipe da 
saúde, que está dizendo que é porque a promotoria não permite fazer mais exames, o que não 
é verdade. Falou não estar na tribuna para defender a promotoria, pois eles têm autonomia 
para isso, podem defender-se a si próprios, mas precisa esclarecer. Salientou já ter dito isso 
nesta Casa, que tem o compromisso com a verdade. Comentou ter ido buscar uma resposta, 
procurou e achou uma resposta. Disse ter pesquisado os dados desde dois mil e cinco na área 
da saúde, quando o município, desde aquele ano até dois mil e doze, teve uma média de vinte 
por cento de investimento nessa área. Comentou que de um ano para outro houve oscilações, 
teve um ano em que chegou a vinte e cinco por cento, mas nunca ficou abaixo de dezoito por 
cento. Explicou que isso era no tempo em que cobravam cirurgias, cobravam exames por fora, 
não que podiam, mas cobravam, época em que não havia limites para gastar em saúde, por 
isso chegou a vinte e cinco por cento num ano. Salientou que no ano de dois mil e treze, 
quando não cobravam mais, a aplicação em saúde ficou em quinze ponto cinco por cento. 
Desta forma, disse pedir desculpas ao vereador Gerson, que na sessão passada falou que 
saúde ainda era prioridade em Colinas, porque qualquer município brasileiro tem que aplicar, 
por lei, quinze por cento em saúde, sendo assim, não consegue enxergar prioridade onde um 
município aplica exatamente o que lhe exige a Constituição. Falou que desde um mil 
novecentos e noventa e nove, através da emenda constitucional cento e quarenta e um, é 
obrigatório os municípios fazerem este investimento. Comentou que, pegando esses quinze 
por cento, em relação à média dos últimos anos, no mínimo deveria ter sido aplicado 
quinhentos mil reais a mais em saúde no ano passado para se falar em prioridade. Salientou 
que muitas vezes as coisas mudam, conforme o interesse podem ver isso hoje, citando como 
exemplo uma Presidente da República vaiada num campo, oportunidade em que os graúdos 
do partido vão na mídia dizer que a elite brasileira estava vaiando. Comentou que se ela 
tivesse sido aplaudida, talvez diriam que ela estava nos braços do povo, sendo que hoje não 
estaria o povo vaiando e sim a elite, mudam os nomes. Salientou serem coisas em que não 
consegue ver prioridade e ainda a má informação de pessoas que sabem o que aconteceu, 
informando as pessoas de forma equivocada. Afirmou que para ele isso, no mínimo, é má 
intenção, não má informação, porque as pessoas que falaram isso estão trabalhando há 
muitos anos no posto de saúde. Acredita que elas não têm o direito de dar esse  
 
 
 
 
 
 
 
tipo de informações, deveriam ter um pouco mais de responsabilidade. Após, comentou que, 
em relação ao projeto de auxílio moradia, gostaria de deixar claro que votaram a favor do 
projeto original, como ele veio, porque estava dentro da realidade local. Entretanto, disse que 



duas semanas depois ele apareceu com o dobro do valor, sendo que não adianta dizer que os 
municípios vizinhos pagam mais também. Acredita que precisam administrar a realidade desse 
município, a qual estava no projeto original. Questionou o porquê então de outros municípios 
não terem cobrado o modelo de cobrança por fora do município de Colinas, dizendo que talvez 
eles tenham visto que isto não era realidade, não era possível de se fazer. Disse que não 
precisam copiar tudo que vem dos outros, precisam administrar a realidade de Colinas, a qual 
estava no projeto original. Comentou que ou o projeto foi muito mal feito, pois logo depois 
tiveram que fazer o reajuste ou viram outra possibilidade de conseguir, porque os outros 
municípios estavam pagando mais, acreditando que também poderiam aumentar esse valor. 
Falou que as coisas não devem ser assim, que o dinheiro público é sagrado e deve ser investido 
de forma a fazer mais com o mesmo valor. Salientou que os outros tiveram sorte de não correr 
esse risco por não ter adotado o sistema que aqui se encontrava. Comentou não adiantar 
culpar a ou b, pois a realidade é essa e acredita que a população está acordando, tanto é que, 
pessoas da fila começaram a manifestar-se, dizendo que é preciso falar a verdade sempre. 
Disse que não é somente na copa do mundo que o pessoal começa a vaiar, pois em Colinas as 
coisas estão começando a mudar, as pessoas estão começando abrir os olhos. Falou que mais 
uma vez gostaria de dizer que não é assim. 


