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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse ter apresentado mais uma matéria essa 
semana, para esta sessão, em relação à praça que se localiza na Rua Fernando Ferrari, com a 
esquina da Rua da Estação. Pediu apoio para a aprovação, assim como fez o vereador Odilo 
anteriormente, pois é um pedido de membros da comunidade. Comentou que essa praça foi 
implantada há mais de vinte anos e parece ter algumas coisas que deveriam ser revitalizadas.   
Explicou que o pedido encaminhando a ele foi para serem retirados os blocos de concreto 
existentes, pois o nível deles está acima do chão, além de serem pontiagudos, facilitando a 
queda e machucando as crianças, principalmente agora, que a creche está ao lado, o fluxo de 
crianças é mais intenso. Salientou ter proposto na indicação que desloquem para outros 
pontos, em que não há tanto fluxo de crianças, onde possam ter um melhor aproveitamento, 
esses blocos de concreto, uma vez que são feitos com um desenho diferente. Disse ter 
solicitado que também sejam deslocados alguns brinquedos do pátio da antiga creche para 
essa praça, pois há somente dois brinquedos para as crianças brincarem. Sobre as matérias 
baixadas na sessão passada, proposição e indicação, por pedido de vistas do vereador Gerson, 
disse querer crer que ele apresente algum relatório sobre a que conclusão que se chegou. 
Comentou que, como contador da prefeitura, autor da proposição do RPPS, não recebeu 
convite nenhum, não foi consultado para tirar algumas dúvidas, por isso gostaria que isso fosse 
apresentado, uma vez que foi feito o pedido de vistas, para exatamente discutir melhor. 
Voltou a dizer ao vereador Gerson que, muitas vezes, debatem entre os vereadores, alguns 
defendem, outros debatem, coisas que, às vezes, não são tão, que muitas vezes assumem 
responsabilidades que não são do Legislativo. Comentou que, no calor da discussão da sessão 
passada, entendeu mal, pois achou que o vereador havia se referido a ele como advogado do 
diabo, por isso quer pedir desculpas em público se alguma coisa ficou mal entendida. Falou 
achar estranho que, cada vez que alguém faz algum questionamento, apresenta alguma 
matéria sobre benefícios aos servidores, assim, aproveitou para cumprimentar os servidores 
presentes na sessão. Afirmou fazer questão de cumprimentá-los pela coragem e pela mostra 
que eles fazem do interesse no assunto, e aos demais, pois muitos gostariam de estar aqui, 
mas por medo de represálias não criam coragem para vir acompanhar os trabalhos. Salientou 
que há aqueles que já estão definidos, já ganharam o que tinham de promessa de campanha, 
sendo que não precisam mais lutar pela classe. Falou que não é preciso ter medo da oposição, 
pois toda vez que apresentam matéria, principalmente ele, é questionado, tem que se alterar, 
porém, na verdade, nunca irá propor algo que faça com que o prefeito seja apontado, ou irá 
armar uma arapuca, ninguém nunca verá isso desse vereador. Salientou que quem, na 
verdade, está sendo apontado, foi cassado e teve contas rejeitadas, foram exatamente os que 
estão sendo defendidos nesta Casa. Afirmou que às vezes precisam ter muito cuidado com 
esse tipo de coisa, porque o caráter se revela muitas vezes, quando não estamos sendo visto. 
Falou que tiveram há poucos dias atrás um aperitivo do que pessoas muito defendidas nesta 
Casa conseguem fazer quando estão atrás da linha telefônica e ninguém os escutam e nem os 
enxergam. Afirmou não ter sido o prefeito que pediu para ser defendido, porque no período 
do outra sessão ele estava em Curitiba e também não foi o vice-prefeito. Disse sentir uma 
perseguição muito grande em relação à sua pessoa, porém não sabe o porquê, já que sempre 
quis ajudar, sempre está disposto a ajudar. Falou que se fosse tratar o Executivo como é 
tratado por ele, tirando fora, por enquanto, o prefeito e vice, pois são outras pessoas que, 
como diria o Mazzarino, se fazem de prefeito adjunto na prefeitura. Comentou entender que 
quando ele o fica perseguindo, quando está fora da sua sala ou indo atrás de outras coisas, 
porque o setor de contabilidade não funciona como numa fábrica de calçados e é de lá que ele 
saiu, por isso é preciso entendê-lo também. Salientou que contabilidade não funciona em cima 
de uma esteira. Disse que sempre está disposto a ajudar, prova disso é que o projeto que veio 
hoje para a Câmara de Vereadores não teria vindo se ele não estivesse passeando em outra 
sala, conforme ele diz para as pessoas, pois as pessoas vêm lhe falar essas coisas, e tivesse tido 



contato com esse assunto, porque simplesmente achavam que não precisava de legislação 
municipal. Afirmou que isso muitas vezes não é reconhecido, porém não quer 
reconhecimento, somente quer que a coisa seja feita da forma correta. Falou ter dito entender 
que deveria ter legislação específica, quando começaram a ligar para outros municípios para 
ver se realmente precisava. Ressaltou que se quisesse tratar como está sendo tratado, deixaria 
tudo passar, assim eles fariam as despesas e depois talvez acontecesse o que já tem 
acontecido em tempo recente. Salientou que se querem questionar, talvez devessem de 
contestar e questionar porque não foi aproveitada uma emenda de duzentos e trinta e quatro 
mil reais, que foi simplesmente rescindido o contrato com a Caixa Federal, do MAPA, 
certamente para uma patrulha agrícola. Questionar porque hoje há ainda em torno de 
quatrocentos mil para vir do FNDE, para ampliação da Escola Municipal Ipiranga, que foi 
inaugurada em dois mil e doze, porque o município esta no CADIN por causa daqueles vinte e 
sete banheiros feitos no período eleitoral, que foi motivo de muita discussão nesta Casa, o 
município ainda não prestou contas ou não fez de forma correta. E questionar também porque 
a prestação de contas tão prometida do projeto dos vinte e cinco mil para a semana do 
município, que foi inclusive falado no rádio que viria uma prestação de contas para esta Casa, 
mas ainda não veio, segundo ele. Disse que talvez sejam coisas que também tenham que 
começar a se preocupar, pois parece como o Governo Federal, que faz propaganda muito boa 
da pátria educadora, mas tira oito bilhões da educação e ao mesmo tempo triplica os recursos 
do fundo partidário para os municípios. Falou que aqui parece estarem valorizando o servidor, 
a agricultura, dando tapinha nas costas, mas isso tem que acontecer na prática. Salientou 
parecer igual ao Governo Federal, dizem uma coisa e fazem outra. Finalizando, voltou a 
defender sua proposta de revitalização da pracinha. 


