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Vereador Airton Lansing saudou e disse estarem abrindo os trabalhos do Legislativo hoje. 
Desta forma, desejou muito sucesso ao Presidente Gerson na condução dos trabalhos. Após, 
falou querer retomar algumas questões que ficaram para traz, do ano passado, em relação a 
pronunciamentos da última sessão ordinária. Salientou ter sido questionado sobre alguns 
dados trazidos nesta Casa, sobre atendimentos na Saúde, Agricultura e Obras principalmente. 
Comentou também ter sido questionado pelos Vereadores Gerson e Valmir, que não 
concordaram muito ou foram orientados a rebater. Disse que, segundo dados do Vereador 
Gerson, os veículos da Secretaria da Saúde percorreram, em dois meses, trinta e nove mil 
quilômetros. Afirmou ser um dado que só confirma o que a população enxerga, o sobe e desce 
dos veículos da Saúde, muitas vezes de forma desorientada, sem planejamento nenhum. 
Comentou que, às vezes, veem o veículo da Saúde com um paciente e dez minutos depois 
passa outro veículo com outro paciente, oportunidade em que poderiam ter um pouco mais 
de controle de planejamento nessa condução. Afirmou que isso não acontece somente na 
Saúde, na coleta do lixo também acontece, pois num outro dia um cidadão relatou a ele que 
no dia da coleta do lixo verde entrou um caminhão e uma máquina, em uma rua, para fazer 
essa coleta e meia hora depois entrou, na mesma rua, outra máquina e outro caminhão para 
fazer o mesmo serviço. Falou questionar essas coisas, que não está simplesmente criticando o 
trabalho, mas a forma desordenada como ele vem acontecendo. Ainda na área da Saúde, em 
relação a medicamentos e exames médicos, disse que se tem estes medicamentos todos que 
estão dizendo, não entende porque as pessoas recebem a resposta de que não tem verba, 
porque não dizem a verdade. Acredita que alguma coisa não está certa, porque mais de uma 
dezena de pessoas reclamaram, que poderia citar nomes, mas não o fará, para não serem 
perseguidas, pois é a tradição em Colinas, ninguém pode falar nada contra uma administração 
por medo de perseguição. Falou que por isso as pessoas falam isso para eles e não para a 
situação. Comentou ter sido falado que estão no caminho certo, mas não sabe que caminho é 
esse, que as máquinas estão sempre trabalhando, mas não falaram da oficina mecânica que 
falou nesta tribuna. Relembrou ter falado que parece haver uma oficina mecânica que é paga 
por dólar, porém parece que nos últimos meses ultrapassou um monte a alta do dólar. Disse 
ter deixado na mesa de cada Vereador uma folha para mostrar que não está inventando 
dados, que ninguém está lhe repassando dados. Falou estarem aqui para fiscalizar, todos os 
vereadores, situação e oposição, e não acha estarem no caminho certo quando uma oficina 
mecânica, com mecânico no pátio, em dois meses consome cinquenta e dois mil reais se as 
máquinas estão sempre trabalhando. Afirmou que alguma coisa não fecha e que gostaria de 
ser mecânico na Prefeitura de Colinas, pois isso dá um mil e trezentos reais por dia útil. 
Questionou se isso é o caminho certo, dizendo serem essas coisas que precisam questionar. 
Salientou que o colega Valmir também falou em reduzir os salários dos Vereadores, algo com 
que concorda, desde que seja para zerar, porque mesmo não ganhando um centavo de 
Vereador, garante que trabalharia muito mais do que tem gente, nesta Casa, ganhando o 
salário que ganha. Comentou que para terem este tipo de proposta precisam conhecer a 
história do PMDB, nesta Câmara de Vereadores. Explicou ao colega Valmir, que a menos de 
quatro anos atrás, os Vereadores do partido dele queriam aumentar em cinquenta porcento o 
salário dos Vereadores, quarenta porcento o salário do Prefeito e cento e vinte e cinco 
porcento o salário do Vice-prefeito. Afirmou não ter passado, porque ele, vereador, como 
cidadão que era na época, pois é Vereador de primeiro mandato, assim como o colega Valmir, 
mobilizou algumas pessoas, dizendo que deve haver registros desse ato, quando colaram um 
cartaz no interior da Câmara, protestando contra. Disse que o radialista, Renato Worm, no 
programa dele naquela quarta-feira de manhã, teve acesso aos valores, aos percentuais, que 
queriam, inclusive, esconder até a aprovação, conseguiu mexer também. Falou que não é esse 
tipo de politicagem barata que precisam, pois se é para fazer politicagem, propõe salário zero 
para Vereador. Disse que assim, quem sabe, as lideranças natas chegarão na vez de assumir 



uma vaga na Câmara de Vereadores, que, aí sim, poderão fazer isso. Comentou que o PMDB 
de Colinas nunca reconheceu um erro seu nesses anos todos, por isso que não aprendem com 
os próprios erros, sempre tentam jogar a culpa para os outros. Falou que tiveram Prefeito e 
Vice-prefeito cassados, todos do PMDB, mas não assumem um erro até hoje, tiveram contas 
rejeitadas de Prefeito do PMDB de Colinas, entretanto, “nada de errado aconteceu”. Sobre a 
questão da Agricultura, das máquinas, disse que o senhor Valmir, informalmente, antes ou 
depois da sessão, se queixou que não estava conseguindo máquinas, daí sobe na Tribuna, 
defendendo a Prefeitura que está tudo cem porcento. Afirmou não conseguir entender como 
conseguem chegar nos agricultores e dizer alguma coisa ainda. Falou que eles, Vereadores, 
estão aqui para fiscalizar também, não só para defender uma administração e suas patifarias. 
Em relação à Saúde, salientou nunca ter faltado verba, nunca faltaram medicamentos e nunca 
teve fila de espera para fazer exames, no tempo em que conseguiam cobrar por fora para 
embolsar o dinheiro, porque foi isso que aconteceu, o processo está aqui. Informou que 
naquela época era aplicado vinte e cinco porcento da receita em saúde, sendo que o mínimo é 
quinze porcento, pois quando esgota a cota do SUS, é a parte do município que tem que 
entrar, são esses os quinze porcento. Acredita que não precisa ser mais direto, dizendo que 
essas coisas os Vereadores, principalmente da situação, precisam explicar para a população; 
como um mecânico consegue cinquenta e dois mil em dois meses, da Prefeitura de Colinas, 
sendo que as máquinas estavam sempre trabalhando, conforme relato na Tribuna. Um mil e 
trezentos reais por dia, questionou se esse é o caminho certo. 


