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Vereador Airton Lansing– Saudou a todos e comentou ter participado, na quinta-feira 
passada, de uma audiência pública sobre energia elétrica, no município de Rocas Sales, 
presidida pelo Deputado Lucas Redecker, oportunidade em que estiveram presentes diversos 
representantes dos municípios da região, bem como a AES SUL. Disse que foi um momento 
para discutirem sobre a falta de luz e má conservação da mesma também, no qual a AES SUL 
assumiu o compromisso, dando prioridade para a agricultura, principalmente na avicultura, 
setor que mais facilmente tem prejuízos. Falou que foi formada uma comissão local, naquela 
oportunidade, com a qual quer fazer contato, pois, daqui a pouco, conseguem fazer uma 
comissão regional para acompanhar mais de perto esta questão, principalmente agora, na 
entrada do verão, em que é mais crítico o problema. Informou também que o Deputado Lucas 
Redecker encaminhou uma emenda ao orçamento do Estado para o Município. Disse ser a 
terceira vez que estão tentando conseguir recursos para Colinas, que as duas outras eram na 
área da segurança, porém não tiveram êxito, foram rejeitadas nas comissões. Explicou que 
desta vez encaminharam na área na saúde, uma verba de cem mil reais, a qual ainda depende 
da aprovação das comissões, para adquirir um veículo, ficando em aberto a possibilidade de 
escolher uma ambulância ou outro veículo a ser utilizado na área da saúde, para o orçamento 
do próximo ano. Em relação aos pronunciamentos da última sessão, disse querer tecer alguns 
comentários bem tranquilos somente para explicar algumas situações. Comentou que alguns 
vereadores contestaram ou questionaram a sua fala, o vereador Gerson pediu cautela, pediu 
para ajudar a melhorar, a fazer melhor, entretanto, acredita que ele não combinou isso com os 
“russos”, como se diz no popular. Salientou estar pronto, sempre atento, disposto a ajudar, 
que se preparou a vida inteira para isso e acredita ajudar muito mais que muita gente pensa, 
no dia a dia, em atividades que não são exatamente da sua área. Explicou que, por exemplo, 
na noite de hoje há três projetos na pauta e dois deles foram elaborados por ele, o projeto do 
orçamento e o projeto das suplementações, sendo já ser um ponto que pode apontar que está 
ajudando além do seu trabalho. Falou que muitas vezes apontam os erros ou os problemas, 
não necessariamente os erros e sim os problemas, porém são logo questionados de novo e 
alguém já vem tentar desconstruir o argumento. Citou como exemplo o que ocorreu na sessão 
passada, dizendo ter apontando que o maior problema da crise financeira do município não 
era exatamente a queda da receita e sim a gastança exagerada que ocorreu nos últimos dois 
anos, entretanto, a colega Marli, em seguida, argumentou que se gasta bem mais na área da 
saúde, na educação, na agricultura, nas obras, do que inicialmente previsto. Afirmou que este 
é exatamente o problema que há hoje, é algo que já está apontando há muito tempo. Disse 
não querer criticar, mas acredita que nunca estavam tão próximos de um entendimento nesta 
Casa, de que a coisa realmente é do jeito que vem falando. Salientou que tentam transformar 
em méritos o problema que existe, pois se nas quatro principais secretarias, onde mais o 
recurso é destinado, se gasta ou investe mais do que o inicialmente previsto e a receita não 
está se comportando de acordo com o previsto, é óbvio que isso é problema e não mérito. 
Falou que é preciso rever algumas coisas, a receita caiu sim, mas não podem se vangloriar de 
gastar mais, pois essas quatro secretarias juntas absorvem praticamente oitenta por cento do 
orçamento, sobrando a Câmara de Vereadores, o Gabinete do Prefeito, a administração e 
finanças que praticamente só têm despesas administrativas. Comentou que o orçamento só 
tem cem por cento, se uma secretaria gasta mais do que é previsto, automaticamente outra 
terá de ceder esse excedente da primeira. Afirmou gostar de trabalhar nisso, colocando-se a 
disposição sempre, é só a administração e os que defendem a administração enxergar isso 
também, pois, como disse antes, se preparou a vida inteira para isso. Salientou que poderia, de 
repente, fazer uma lista de situações que talvez pudessem ser revistas. Disse que discutiram 
muito, na metade do ano, o aluguel do médico cubano, pois num primeiro momento 
aprovaram oitocentos e depois passou na sessão seguinte para um mil e quinhentos. Falou que 
poderia citar a licitação que o Tribunal de Contas suspendeu por suspeita de irregularidade, 



oportunidade em que um cidadão foi contratado, vem meio dia por semana e leva quatro mil, 
novecentos e vinte reais. Explicou que um servidor concursado do quadro, tendo treinamento, 
talvez uns dois a dois mil e quinhentos já bastaria e ele ainda ficaria a semana inteira à 
disposição da municipalidade. Ressaltou citar novamente a empresa que é contratada para 
fazer a oficina, a qual está levando de catorze a quinze mil média mês. Salientou que tinham 
um cargo criado no quadro de cargos do município, em que no máximo chegaria com os 
encargos a três mil e quinhentos reais e ele ficaria de segunda a sexta, no horário de 
expediente, à disposição. Afirmou querer ajudar mais, dizendo que a crise toda não é só 
porque a receita caiu, mas é preciso dizer também que do ano passado foram estornados 
quatrocentos mil reais por excesso de gastos no ano passado e isso teve de ser empenhado no 
começo do ano. Disse não saber o porquê, talvez alguém agora possa dizer isso, pois agora 
está defendendo a atual administração; isso foi um gasto feito na outra administração e está 
sendo pago agora. Informou serem quatrocentos e cinquenta mil reais de financiamento, que 
as obras apareceram lá atrás, sendo que agora precisam desembolsar por ano quatrocentos e 
cinquenta mil. Falou que podem ajudar e que quer ajudar sempre, mas não pode ter cautela e 
paciência quando vê que a corda sempre estourando do lado mais fraco, pois os agricultores 
foram novamente penalizados, já é o segundo ano seguido. Afirmou que não pode concordar 
com isso, pois está vendo que o grupo do poder está tranquilo, ninguém abriu mão de um real 
sequer, não foi cortado nenhum contrato de prestação de serviço, que talvez poderiam 
negociar, abrindo mão de vinte a trinta por cento, reduzindo a carga horária, para tentar 
ajeitar as contas. Disse que somente quem depende da renda da agricultura é que foi 
penalizado até o momento. Falou já ter passado por isso e acredita que o jeito mais fácil de 
resolver os problemas financeiros é cortando recursos dos outros, mas é a forma mais 
desumana de resolver a situação. Salientou que é preciso unirem-se, está disposto, pois está 
colocando isto somente para mostrar que o caminho é esse, que trabalham, que conhece a 
administração pública, tem paixão por essa área e se coloca a disposição. Entretanto, disse não 
poder estender uma mão para ajudar se vê que a outra mão há um punho para logo adiante já 
ter um golpe novamente. 


