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Vereador Airton Lansing – Saudou a todos e disse estar apresentando uma proposição, a de 
número três, propondo um auxílio financeiro para a Sociedade de Abastecimento de Água 
Linha 31 de Outubro, no acesso ao Nivaldo para dentro. Comentou que uma equipe o 
procurou para auxiliá-los, pois tiveram um grande prejuízo na bomba e rede, tendo de 
substituí-la, o que gerou uma despesa muito grande e não estão conseguindo resolver com 
recursos próprios. Explicou que são dezesseis famílias abastecidas por esta Sociedade, por isso 
não tem muitos recursos, o caixa não consegue se manter. Falou ter em mãos um orçamento 
do valor que tiveram de desembolsar, alias, que ainda está em aberto, pois fizeram a obra, 
mas precisam de auxílio para que isso consiga ser feito. Disse que a despesa é de nove mil e 
seiscentos reais e fica muito pesado para esta Sociedade. Salientou que, uma vez que a água 
não tem como interromper, eles não tinham outra saída a não ser a de mandar fazer e ir atrás 
dos recursos posteriormente, por isso gostaria que os colegas vereadores apoiassem essa 
proposição votando a favor. Quanto às demais indicações, comentou que há ideias muito 
boas, válidas, que sempre pensa que nesta Casa são o único Poder que representa cem por 
cento da sociedade do município. Desta forma, disse que mesmo uns tendo maioria e outros 
minoria, todas as coligações que se propuseram ao pleito de dois mil e doze estão 
representadas, talvez não com o voto que o cidadão deu, mas o grupo dele está representado. 
Salientou que daqui a pouco podem pensar que a situação financeira está muito difícil e 
concorda que ela está difícil, mas estas sociedades não têm culpa. Explicou que aprovaram há 
um tempo, para outras três sociedades de água, valores que também ainda não receberam, 
sendo que não têm culpa nisso. Falou haver uma choradeira muito grande, fazem teatro para 
tirar muitas vezes vantagem de determinado desastre ou coisa parecida. Disse querer falar 
sobre Colinas, sem generalizar os demais municípios da região, pois não conhece a 
metodologia que eles usam para fazer orçamento. Afirmou que em Colinas sabe a 
metodologia, pois quem faz o orçamento anualmente é ele, sendo assim, conhece o que 
consta no orçamento. Salientou que hoje está entrando na pauta o orçamento, proposta para 
o ano que vem, mas a receita que há hoje, oitenta por cento provém do FPM e ICMS e os 
demais vinte provém de outras receitas menores como IPTU, ISS e assim por diante. Falou que 
há projetado hoje no ICMS três milhões e novecentos, ultrapassando, talvez, em torno de cem 
mil esse valor e os demais também atingirão a meta, alguns ficarão um pouco abaixo e outros 
acima, mas a média ficará acima do projetado. Explicou que a única dificuldade que há hoje é 
no FPM, que está projetado para seis milhões e setecentos e provavelmente não será atingido, 
mas no total dos cem por cento, essa diferença que ficará a menor no FPM representa, no 
máximo, dois por cento. Sendo assim, afirmou que isso não é motivo para chorar, porque esse 
corte na receita prevê-se na própria elaboração do orçamento. Disse que se a dificuldade está 
aqui, nos primeiros seis meses do ano tinha receita normal, ninguém se queixou e não teve 
corte nenhum e mesmo assim, dos seis primeiros meses, quatro deles, deram negativo, ou 
seja, despesa maior que receita, o que significa que alguma coisa está meio mal. Pediu de 
quem será que é a culpa agora, pois no ano passado, segundo ele, foi a oposição que levou a 
culpa e muita gente caiu nessa conversa fiada, daquilo que chama de teatro para tirar 
vantagem do desastre. Salientou estarem agora na mesma situação, pois falou disto na 
primeira sessão de agosto, dia seis, que se continuasse do mesmo jeito aconteceria a mesma 
coisa que aconteceu no ano passado, por isso precisam tomar muito cuidado, analisar as 
coisas. Afirmou que há, por exemplo, na própria receita, receitas que não estão vindo, 
exatamente as de emendas parlamentares ou de outros convênios assinados já, porém o 
recurso não está vindo, Comentou que, às vezes, não adianta vir o recurso se não tem 
contrapartida para cobrir a parte que cabe ao município. Informou que há um valor de cem mil 
reais hoje que está na conta bancária desde setembro do ano passado, portanto, já são 
catorzes meses, sujeito a ser devolvido, por não ter a contrapartida para adquirir a ambulância 
que é objeto do recurso. Em relação a cortes de valores, de auxílios e de serviços, disse que em 



agosto também pediu explicação do porquê que toda a vez que o município corta para os 
agricultores os auxílios e os serviços, justo naquele período, sobem os valores que são 
repassados para o mecânico da prefeitura, sendo que ele é pago por hora trabalhada. Afirmou 
não ter nada pessoalmente contra ele, mas acredita que em administração pública tem que 
trabalhar com mais seriedade. Falou não ter recebido resposta, todo mundo ficou surdo e 
mudo, por isso volta a dizer que em agosto falou sobre a situação, começaram a cortar. 
Entretanto, disse que pode afirmar com todas as letras que o mecânico, que é contratado pela 
prefeitura, em agosto levou dezesseis mil e novecentos da prefeitura e em setembro levou 
quinze mil e cem, sendo que até julho a média era catorze mil. Comentou que deve haver 
alguma coisa errada, e o grupinho fica lá, não cede uma palinha sequer para ajudar a melhorar 
a situação, é sempre no lado mais fraco que estoura a corda. Salientou que o tempo está se 
encarregando de contar a verdade, levaram muito, pois foram quase achincalhados nesta Casa 
no ano passado, mas acredita que o tempo está se encarregando de falar a verdade. Falou que 
recentemente tiveram uma suspensão de licitação, coisa que nunca aconteceu, o Tribunal de 
Contas interagiu e suspendeu uma licitação por suspeitas de irregularidades muito fortes. 
Informou ainda que nesta semana apareceu no site do Tribunal de Contas paracer 
desfavorável às Contas de 2010 do ex-prefeito cassado, coisa que também nunca aconteceu e 
tem outras coisas mais acontecendo que com o tempo vão ser esclarecidas. 


