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Vereador Airton Lansing saudou a todos e em especial os dois suplentes que estão assumindo 
por um período de trinta dias. Disse usar a tribuna para provocar uma reflexão sobre a 
condução do turismo na cidade de Colinas, sendo que receberam mais um projeto hoje com o 
objetivo de assumir despesas para o turismo. Informou que a secretária distribuiu para todos 
os vereadores algumas planilhas, que extraiu diretamente do site do Tribunal de Contas, a fim 
dos colegas acompanharem sua explanação. Afirmou que antes de entrar no mérito da 
questão, quer deixar bem claro não ser contra o turismo, muito pelo contrário, pois já se 
manifestou diversas vezes, inclusive com indicações que beneficiassem o turismo em Colinas. 
Falou que é preciso mudar a mentalidade de que quem questiona é contra, porque não é isso, 
foram eleitos para colaborar também e esse é o seu objetivo. Comentou ter pego diretamente 
do site do TCE, os últimos seis anos, de dois mil e nove a dois mil e catorze, sendo que na 
função turismo  o município de Colinas investiu, aplicou ou gastou nada menos do que um 
milhão, seiscentos e trinta e cinco mil reais em seis anos. Disse que, muitas vezes, as pessoas 
acham que é tudo bonitinho, flores, jardim bonito, o que é bonito sim, porém, nem sempre se 
dão conta do quanto isso custa.  Questionou quem já não se deparou diante de uma vitrine 
bonita, de um par de sapatos, as mulheres diante de uma bolsa bonita ou até em uma revenda 
de carros, diante de um carro bonito, mas quando viu a etiqueta do preço, já não achou mais 
tão bonito assim. Novamente questionou quem não se viu numa situação assim. Salientou que 
para fazer comparativos, fez a mesma busca em relação ao município de Lajeado e Teutônia, 
sendo que Lajeado, nesses mesmos seis anos, investiu quatrocentos e trinta e três mil reais, 
tendo um orçamento de receitas correntes no valor de duzentos e cinquenta e seis milhões. 
Explicou que tendo essa mesma lógica, Lajeado deveria ter investido trinta e três milhões em 
turismo nesses seis anos, para ter uma noção do que é isso. Falou que Teutônia aplicou um 
milhão e setecentos mil. Disse que quando trouxe os números do baile do município, vinte e 
três mil e quinhentos, algo lhe chamou atenção. Falou que Teutônia fez uma feira, a Feira de 
Maio, por sinal muito grande que fazem lá, sendo que o município entrou com dezenove mil e 
oitocentos. Questionou se é isso que devem continuar fazendo. Explicou que dentro desses um 
milhão e setecentos de Teutônia, tem a construção de um parque de eventos e feiras, que está 
dentro desse valor, porém Colinas não tem nada disso e foi gasto praticamente a mesma coisa. 
Salientou que o Município de Teutônia tem o orçamento de setenta e dois milhões, a receita 
corrente desse ano. Comentou que dentro dessa mesma linha, Teutônia deveria ter gasto nove 
milhões e meio de reais. Acredita que devem começar a valorizar mais o dinheiro que já é 
curto. Dando continuidade, disse ter trazido um folder que foi lançado pela CVC, um pacote 
turístico do Vale do Taquari, no qual constam as atrações turísticas de Estrela, Imigrante, 
Lajeado, Encantado, Ilópolis e assim por diante, entretanto não encontrei uma vírgula nas 
atrações turísticas falando de Colinas, apenas na área da gastronomia cita o café da colônia da 
Casa dos Artesãos, inclusive com o telefone. Comentou que a casa do artesão hoje representa 
o município no turismo, sendo que gastaram um milhão seiscentos e trinta e cinco mil reais em 
turismo nos últimos seis anos e não conseguiram pagar quatrocentos reais de aluguel para a 
casa do artesão. Questionou se isso não está muito distorcido. Afirmou ser esta a reflexão que 
gostaria de fazer hoje na tribuna. Pediu aos vereadores para olharem a última folha e disse 
acreditar que todos se lembram que aquela camioneta, que circula emblemada com flores e 
serve para o turismo, teria sido um prêmio que o município ganhou, entretanto, essa folha 
prova que não foi prêmio ou foi duplamente faturada. Falou estar bem claro que há duas 
camionetas empenhadas pelo município, uma que serve a Secretaria de Obras e a outra que 
custou trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais, também adquirida da 
Motomecânica Comercial, é a camioneta toda emblemada, que foi divulgada aos quatro 
ventos ser um prêmio que o município tinha ganho pela boa jardinagem que tinha. Questionou 
o porquê da população ter sido enganada nisso também. Disse que provavelmente para 
ninguém discordar das aplicações feitas no turismo, pois muito dinheiro foi gasto nisto, que 



acredita ter sido desnecessário. Salientou ser absolutamente a favor, sendo que seu trabalho 
de conclusão da faculdade foi sobre o turismo de Colinas, a viabilidade de um projeto turístico, 
porém ao seu modo de enxergar as coisas, ele está completamente distorcido da realidade e 
não se auto sustenta do jeito que está sendo gerado. Pediu para repensarem algumas 
questões, pois acredita que tem muita coisa a melhorar. Disse que gostaria que alguém 
explicasse o porquê daquela vez terem dito que era um prêmio, sendo que gostaria de ter até 
um jornal da época, no qual circulava que essa camioneta era um prêmio e que alguém 
explicasse se realmente era um prêmio ou se foi engano, na época, de má fé, porque ninguém 
se engana divulgando esse tipo de notícias. Finalizou, dizendo que essas eram essas as 
questões que queria levantar hoje e que é absolutamente a favor do turismo, porém tem 
algumas coisas que a população tem que começar a pensar. 


