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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse querer falar sobre a repercussão do seu 
pronunciamento, feito na sessão passada, oportunidade em que expos algumas precariedades 
do município. Comentou que a repercussão foi regional, sendo que até a imprensa o procurou 
para fazer matéria. Salientou que hoje vem então fazer uma prestação de contas do que 
conseguiram até o momento. Falou que o pessoal da Secretaria da Saúde, em termos de 
atendimento, transporte, medicamentos, enfim, do que foi falado na tribuna, o procurou; a 
farmacêutica Cláudia e a responsável pelo agendamento do transporte dos pacientes. 
Informou que nessa oportunidade explicaram o que está acontecendo e juntos, após 
conversarem, chegaram à conclusão de que, por exemplo, na farmácia, como funciona, o que 
era uma constatação que já tinha conhecimento, pelo fato de ser contador e estar ligado ao 
setor de empenhos também, pois assumiu o setor durante as férias da funcionária, que os 
medicamentos são comprados do consórcio CIS/CAI e o que acontece muitas vezes, faz-se um 
pedido de cinquenta ou oitenta tipos de medicamentos, porém vêm dois tipos num dia, mais 
meia dúzia de tipos dois dias depois. Comentou que, às vezes, um pedido leva duas a três 
semanas até ser concluído, e não sabe por que isso acontece, se é por falta de matéria prima 
no laboratório ou se eles não conseguem se organizar de forma melhor. Enfim, afirmou que 
chegaram a esse consenso, tanto ele quanto ela concordaram que está muito mal da forma 
como está. Em relação aos agendamentos de recolhimento de pessoal para consultar e 
posterior devolução a suas residências, disse terem chegado a uma conclusão, a qual quer 
sugerir da tribuna. Explicou que o agendamento é prévio, hoje é agendado para buscar as 
pessoas no outro dia cedo em casa, para fazerem seus atendimentos, porém o pessoal que sai 
para recolher essas pessoas sai muito cedo. Sendo assim, disse que quem fica doente ou passa 
mal nesse meio tempo, que precisa de atendimento e não tem agendamento, tem de esperar 
até às oito horas muitas vezes e, somente depois das oito é que consegue acesso para ser 
buscado. Salientou que ali é que poderia haver uma flexibilidade um pouco maior para que 
esse pessoal pudesse contatar antecipadamente, enquanto o veículo está se deslocando até 
aquela localidade. Comentou serem situações que levantou e que se coloca a disposição, pois 
nunca critica por criticar e sim para tentar melhorar as situações, inclusive em relação ao 
consórcio. Acredita que esses contratos são feitos para tentar melhorar a situação, não 
simplesmente para tentar baratear os medicamentos, mas com o objetivo de que as pessoas 
tenham um atendimento de forma mais qualificada. Em relação à questão levantada pelo 
Vereador Gerson, de que não podem exigir cem por cento de eficiência e de eficácia dos 
servidores, falou concordar que não podem exigir, mas acredita que a meta sempre tem que 
ser. Disse que o que falou na outra vez, não foi simplesmente para criticar, pois falou por 
diversas vezes que não está criticando o serviço em si, mas a forma como ele está sendo 
conduzido. Afirmou que errar é humano, todo mundo sabe, porém acertar também é, e é 
muito mais humano acertar do que errar. Comentou que o problema é errar consciente, o que 
é, muitas vezes, o problema em Colinas, se erra consciente do erro. Disse que é nesse ponto 
que precisam trabalhar de uma forma melhor. Falou não haver bônus sem ônus, que em algum 
momento a conta vem. Acredita que a administração municipal viveu muitos anos somente 
usufruindo do bônus, tanto é que ela se esqueceu de que algumas coisas estavam 
ultrapassando os limites. Desta forma, questionou todos os vereadores, tanto da oposição 
quanto da situação. Disse que, se querem se queixar de estarem sendo perseguidos pelos 
apontamentos feitos dos erros, para pensarem quantas vezes a oposição foi caluniada, 
xingada, inclusive da tribuna desta Casa, ele, Vereador, foi chamado de vagabundo, sabendo 
de toda a verdade, pois pode provar todas as palavras que pronunciou na tribuna, em relação 
a erros que apontou. Assim, pediu aos vereadores para imaginar como se sentiriam sabendo 
que estariam certos, porém sendo tratados desta forma. Afirmou que injustiças foram feitas 
para a oposição e não para a situação, pois por diversas vezes tentaram ajudar alertando para 
as coisas erradas e não somente esta administração, nesta Legislatura, vereadores do passado 



também, entretanto, era colocado que as pessoas são contra a administração, contra o serviço 
que está sendo prestado e não é essa a questão. Em relação à oposição, que o foco é criticar, 
disse não conseguir ver por esse lado. Falou que eles propõem, sendo que tem inúmeras 
proposições, projetos, indicações, sempre no sentido de melhorar o serviço público de Colinas. 
Questionou se foi aceito pela administração. Afirmou que, às vezes, para a oposição não sobra 
alternativa a não ser como única opção apontar os erros, porque suas indicações e sugestões 
não são atendidas. Finalizou dizendo esperar que todos possam refletir sobre isso. 


