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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse ter encaminhado duas matérias essa noite, 
duas indicações. Explicou que numa solicita o alargamento da rua atrás dos trilhos do trem, no 
desvio que é usado sempre que há problemas na saída da cidade. Falou que gostaria que fosse 
feito esse alargamento, uma vez que, quando tem enchente, ou como aconteceu 
recentemente, o vendaval que derrubou postes e interrompeu a rodovia principal, os 
caminhões não conseguem cruzar um pelo outro, dificultando muito o tráfego de veículos. 
Disse ser um acesso que sempre é usado para desviar das enchentes, no qual tem alguns 
pontos que poderia ser aproveitado e levantado a base, eliminando, desta forma, muitos 
transtornos, porque sem esses acessos, só há uma saída, que é por Ano Bom e Linha 
Harmonia. Comentou que levantando alguns pontos, que não são muito extensos, muitas 
enchentes, que não são tão volumosas, poderiam ter esse acesso alargado e a base um pouco 
levantada, resolveriam com isso o problema. Quanto à outra indicação, que, segundo ele, lhe 
foi solicitada, é referente à ampliação do telhado da capela mortuária do centro, um puxado 
de dois metros em toda a sua extensão frontal, que facilitaria o acesso e a própria manutenção 
em dias de velório, quando as pessoas pudessem se abrigar ou da chuva ou do sol. Disse 
acreditar que é possível de fazer com pouco custo, melhorando esse serviço. Pediu o apoio dos 
vereadores para aprovar essas indicações, dizendo que gostaria que elas fossem feitas. 
Comentou terem inúmeras indicações há muito tempo nesta Casa, projetos e proposições, 
porém é difícil de acontecerem, sendo que nenhum é tão vultoso em valores. Em relação ao 
seu pronunciamento da última sessão, afirmou ter sentido uma repercussão bastante grande 
na comunidade pelos dados que foram divulgados. Lamentou que a imprensa escrita, que 
recebe recurso público do município, da Câmara de Vereadores, nunca disponibiliza para toda 
a população esse tipo de informações. Disse que não gosta de falar destas coisas, que gostaria 
de falar sobre coisas boas sempre, desde que fossem atendidos. Salientou nem sempre ser 
possível falar só de coisas boas, pois gostaria, por exemplo, de falar que os vereadores já 
tivessem aberto mão do recesso do primeiro ano de mandato, uma proposição dele com os 
vereadores Mirno e Odilo; gostaria de falar aos servidores municipais que agora, na última 
sessão do ano, talvez pudessem receber um aumento conforme vão aumentar os impostos, 
mas não foi atendido. Falou que gostaria de também dizer que talvez pudesse ter sido criado o 
RPPS aos servidores, o que beneficiaria eles sem onerar o município e dizer, de repente, que a 
casa do artesão pudesse ter recebido mais ajuda da municipalidade. Comentou que a casa do 
artesão está se mudando para a estação férrea, que precisa de muita reforma. Disse que estão 
tentando sair do aluguel, mas aquela casa também não está em plenas condições de trabalho, 
sendo que dará muitos custos para eles ou terão de se virar do jeito que está e não é um local 
muito apresentável. Falou saber que não é ele que pode destinar o recurso, mas sugere que 
aproveitem a sobra da Câmara de Vereadores, que vai gerar em torno de trinta mil reais esse 
ano. Salientou que em cima disto quer fazer um esclarecimento, pois escutam outras Câmaras 
dizer que têm sobra de duzentos, trezentos, quinhentos mil reais. Disse que em Colinas, como 
faz a contabilidade da Prefeitura e da Câmara, sempre trabalham com o mínimo necessário na 
Câmara de Vereadores, não passando, normalmente, de quarenta e cinco por cento do valor 
que teriam direito a receber. Explicou que no ano de dois mil e quinze o orçamento da Câmara 
foi de trezentos e oitenta e um mil reais, enquanto poderiam ter recebido mais de oitocentos 
mil. Falou que não adianta a Câmara ficar segurando esses recursos, enquanto no Executivo 
está faltando. Salientou querer apenas dizer que mesmo com apenas quarenta e cinco por 
cento do recurso que poderia estar disponível, ainda conseguiram devolver recursos no final 
do exercício. Para finalizar, agradeceu a atual gestão pelo excelente trabalho, pela condução 
dos trabalhos e desejou sucesso a nova mesa diretora que será eleita posteriormente. Desejou 
um feliz e abençoado natal e próspero ano novo a toda a comunidade colinense. 


