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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse querer falar inicialmente sobre o seu 
requerimento, que deu entrada nesta Casa na segunda-feira, solicitando informações 
complementares em relação ao projeto de número trinta e três, o qual assume as despesas do 
concurso melhor jardim do município. Comentou ter feito este pedido, apenas para terem uma 
tranquilidade na votação, que possa acontecer de forma segura, sabendo o que realmente o 
município vai aplicar nesse concurso. Falou que também fez um pedido de informação, em 
relação ao empenho de vinte mil que já consta no site do Tribunal de Contas, um auxílio 
financeiro para o grupo Morgenstern. Salientou ter vários representantes hoje nesta Casa, que 
imagina estarem representando o Centro Cultural, o que acha bom. Disse, com absoluta 
segurança, não ser contra o projeto ou o Centro de receber valores, mas como legisladores 
precisam saber para onde vai o dinheiro. Comentou que há alguns meses votaram, para o baile 
do município, até vinte e cinco mil e chegou quase nisso, porém disseram que viria uma 
prestação de contas que não veio, sendo que liberou os valores nessa Casa. Disse que só para 
ter uma ideia, o porquê desse recurso não ter passado para poderem votar, pois com certeza 
teriam votado a favor também. Afirmou não ser contrário a nenhuma entidade de Colinas, mas 
as coisas precisam ser mais transparentes, pois estão trabalhando com administração pública e 
não com administração secreta, apenas isso. Comentou que nessa Casa, esse ano, já passaram 
diversos projetos concedendo auxílio para entidades, o CTG recebeu, sociedades de água 
receberam, todo mundo aprovou os investimentos. Em relação a esse empenho, disse não 
saberem qual a finalidade dele, que tipo de plano de aplicação, que despesa pode ser custeada 
com isso. Afirmou que seu pedido é apenas para tornar público onde está sendo gasto o 
recurso público. Falou querer frisar novamente como é bom quando vem o pessoal assistir os 
trabalhos da Câmara de Vereadores. Salientou que assumem responsabilidades e a única 
questão que quer lembrar é a sua preocupação para que amanhã ou depois não precise outro 
prefeito subir a tribuna e implorar para os vereadores, independente de legislatura, votar 
contra o Tribunal de Contas, para aprovar as contas contra a indicação do Tribunal de Contas. 
Após, informou ter feito uma indicação, na qual solicita a viabilidade de fazer uma parte de 
uma calçada de passeio na Rua General Osório, que é a rua principal. Disse estarem entrando 
na primavera, todos querem jardins bonitos, calçadas estão sendo reformadas para visitantes 
usufruírem melhor e nessa parte tem uns sessenta metros que abruptamente não há mais 
calçada, tem um mato, sendo que as pessoas precisam adentrar na rua, conforme fotos anexas 
ao pedido. Falou que na outra foto, também anexa ao pedido, é possível ver o capim já 
tomando conta da rua. Afirmou que gostaria que isso fosse analisado, pois não deve ser um 
custo tão elevado e se não for obrigação do município, que acionem os proprietários para 
colaborarem também, como os demais munícipes estão colaborando muito bem. Aproveitou a 
oportunidade para fazer um pedido através da tribuna, pedido, segundo ele, feito a ele por 
alguns munícipes, para deixar algumas vagas, em horários específicos, na frente do centro de 
atividades. Explicou fazer esse pedido para que os usuários que levam seus filhos no centro, 
que é no turno inverso ao da escola, tenham local para estacionar, uma vez que os 
funcionários do centro são os primeiros a chegarem, ocupam todas as vagas e depois não tem 
mais como estacionar. Comentou que muitos precisam desembarcar para levar as crianças, 
devido a pouca idade delas, o que fica difícil, pois muitas vezes acabam estacionando em cima 
da faixa de segurança que, obviamente, é um local proibido. Disse que é um pedido que lhe foi 
feito ontem, o qual queria trazer ainda via indicação, mas o fez via tribuna. Sugeriu estabelecer 
um horário, desde a hora da abertura do centro até às oito horas de manhã, não sabendo se a 
tarde haveria necessidade também, mas de qualquer forma gostaria que seu pedido fosse 
atendido. Finalizando, falou esperar ter se explicado à comunidade sobre as indicações e o 
requerimento. 


