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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse estarem na semana de aniversário do 
município e não poderia deixar de cumprimentar toda a comunidade colinense nas pessoas da 
comissão emancipacionista que, em vinte de março de um mil novecentos e noventa e dois, 
conseguiu aprovação através de decreto do então Governador que decretou que Colinas 
viesse a ser município. Comentou que essa comissão foi presidida por Klaus Driemeier e faziam 
parte da mesma, Werno Bergesch, João Frielink, Roque Heinrichs, Edelbert Jasper, Irio Brune, 
Romeu Lagemann, Ary Herrmann, Eldo Scholler (falecido), Bruno Brickmann, Inácio 
Dannebrock, Rudi Knobloch,Gerson Imhoff, Nelson Schmidt, Luiz Lagemann, Rudi Bunnecker, 
Irineo Boetcher, Heriberto Hasenkamp, José Orlando Horn, Levino Mallmann, Mário Konobloch 
e Erico Froeder. Falou que em nome das pessoas da comissão emancipacionista quer 
cumprimentar toda a comunidade colinense por esse aniversário. Disse estar usando a tribuna 
também para falar de duas matérias que deram entrada nessa Casa hoje, que é o projeto de lei 
que dá nova denominação à parte municipalizada da RS 129, para a qual propõe o nome de 
Rodovia Municipal Deputado Mendes Ribeiro Filho. Explicou que esse deputado foi muito 
importante na concretização desse asfalto e como a estrada é municipalizada, não é mais 
estrada estadual, pois foi municipalizada por duas leis que cita na mensagem justificativa, que 
são as leis novecentos e noventa e quatro de dois mil e sete e um mil cento e vinte e seis de 
dois mil e nove. Comentou que Mendes Ribeiro Filho foi vereador, deputado estadual, 
deputado federal por cinco mandatos, secretário de Estado em várias secretarias e também 
exerceu o cargo de ministro da agricultura. Disse pensar ser de fundamental importância 
homenageá-lo através desta estrada que há tempos já é municipalizada. Salientou que o 
projeto ficará baixado nas comissões, mas espera o apoio dos colegas para, na próxima sessão, 
conseguirem a aprovação desta matéria. Falou que também será votado hoje, em primeiro 
turno, a emenda a lei orgânica que tem por objetivo retirar o recesso no primeiro ano de 
mandato. Afirmou estarem já cansado de ver, acredita que a classe política tem que agir 
mesmo com pequenas coisas que conseguem melhorar. Comentou não onerar ninguém, nem 
tirar vantagem de ninguém, a não ser algumas sessões. Acredita que quando o pessoal 
assume, gostaria de logo começar os trabalhos, por isso espera aprovação deste projeto hoje 
em primeiro turno e na próxima sessão, em segundo turno. Informou ainda ter apresentado 
uma indicação para estudarem uma forma de conseguir contemplar os alunos do transporte 
escolar que apanham o ônibus na esquina das Ruas Parobé com a General Osório, mais 
precisamente na esquina da Sumau Material de Construção e Sony Eletromóveis. Disse que 
deve ter mais de quinze alunos que esperam o ônibus naquele local, por isso propõe um 
estudo, já que há dois locais em que eles recolhem os alunos, na esquina da Sumau e defronte 
a Sony. Sugeriu unificar o embarque e então ver da possibilidade de colocar um toldo ou algo 
nesse sentido, que não atrapalhe em nada esse comércio e nem a passagem dos pedestres. 
Falou que gostaria de ter o apoio dos colegas e que a administração realmente atendesse, pois 
na entrada do inverno vai ficar bem complicado para os alunos. Solicitou também, através da 
tribuna, que a administração municipal notifique todos os proprietários de terrenos baldios na 
cidade para que façam a sua limpeza ou que a própria municipalidade faça e lance no IPTU, 
porque estão na véspera da Páscoa, tem muitos turistas chegando. Comentou ter visto, na 
vinda para a Câmara, que o terreno defronte ao Restaurante do Frozza está em situação bem 
complicada, tem matagal tomando conta e assim deve haver mais outros que chamam a 
atenção. Disse que somos a cidade jardim, tudo está bem enfeitado e há alguns pontos que 
acredita precisarem de mais atenção ou do proprietário ou que seja feito pela municipalidade 
e lançada uma tarifa de cobrança. 


