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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse que sua fala hoje será em r elação ao evento 
que aconteceu na Câmara de Vereadores, no dia três de julho, a conferência municipal da 
saúde, na qual tiveram a participação de várias pessoas e a presença do médico Sérgio 
Kniphoff de Lajeado, que também é vereador em sua cidade. Afirmou que o mesmo fez uma 
belíssima explanação sobre a situação da saúde a nível nacional, bem como, uma 
contextualização da saúde nos últimos trinta anos em nível de país. Falou ter ficado bem claro, 
mais uma vez, para os que estiveram presentes, que aqui em Colinas alguma coisa aconteceu 
errado, de um tempo para cá ou durante muito tempo, quando ele deixou bem claro que não 
existe a possibilidade de fazer cobranças na área da saúde, nos procedimentos cirúrgicos com 
o advento da lei oito mil e oitenta, que é a lei que criou o SUS no ano de hum mil novecentos e 
noventa, do governo federal presidido na época pelo Fernando Collor de Mello. Afirmou que 
ele mais uma vez provou que a promotoria de justiça, ministério público estavam corretos em 
afastar algumas pessoas, mover processos contra algumas pessoas. Comentou que eles, 
oposição, pagaram o preço da injustiça em Colinas, a população colinense também pagou o 
preço da injustiça, mas acredita que logo as pessoas responsáveis vão pagar o preço da justiça. 
Falou não haver mais dúvidas, pois mais uma vez se comprovou isso. Disse que, a propósito, 
em relação a esse assunto, amanhã de tarde haverá uma audiência em que essas pessoas que 
estão sendo processadas terão o direito de serem ouvidas. Falou acreditar que há um 
problema muito sério em termos de cerimonial e protocolo em Colinas, assunto sobre o qual já 
conversaram informalmente nesta Casa. Explicou que todos os vereadores receberam convite 
para a conferência municipal da saúde, que foi realizada nesta Casa Legislativa, na qual cinco 
vereadores estiveram presentes, inclusive o presidente desta Casa e no protocolo 
simplesmente os vereadores não existiram, somente existiu prefeito, vice-prefeito e 
secretários. Afirmou ser algo que não dá para admitir, que não está falando de si, pois poderia 
estar representando a contabilidade do município que faz a escrita da saúde também, mas 
acredita que os vereadores estão sendo desprestigiados como legisladores. Disse que 
simplesmente os ignoram, usam o espaço da Câmara de Vereadores, convidam oficialmente, 
pois o ofício veio assinado pelo prefeito e secretária de saúde e no protocolo nem sequer 
mencionam os vereadores. Acredita que precisam rever esta situação, pois vieram mais 
convites hoje para os vereadores e espera que, se existir cerimonial, deva ter o mínimo de 
sequencia e profissionalismo. Em relação à prestação de contas, que não apareceu até hoje, da 
semana do município, quando os vereadores aprovaram até vinte e cinco mil, nesta Casa, para 
estas despesas, falou que haviam prometido uma prestação de contas desse valor. Comentou 
que na época não se manifestou, pois realmente entendeu que era até vinte e cinco mil, 
poderia ser dez, doze ou quinze mil, mas era até vinte e cinco mil. Salientou, entretanto, que 
tinham uma despesa de vinte e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e o único evento 
que existiu praticamente se resumiu ao baile de escolha da rainha. Acredita que gastam 
demais em algumas coisas e, em outras coisas, deixam de investir, que poderiam trazer 
retorno. Citou como exemplo, um pedido que fez nesta Casa, o custeio do aluguel da casa do 
artesão que gira em torno de quatrocentos reais por mês. Falou que para isso não tem 
dinheiro e outras situações estão gastando demais. Acredita que precisam rever algumas 
situações. 


