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O Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse que hoje serão votadas duas matérias de 
sua autoria, que já foi falado em outras sessões. Falou do projeto de emenda, que irá a 
votação em segundo turno, o qual trata do fim do recesso no primeiro ano de mandato da 
Câmara de Vereadores. Comentou que esse projeto foi apresentado nesta Casa, caso não 
esteja enganado, na primeira sessão desta Legislatura, no ano seguinte foi reapresentado e 
agora, este ano, reapresentado novamente. Salientou ter insistido neste projeto pela 
tranquilidade e segurança que tinha de que este projeto estava correto. Acredita que, talvez, 
por forças externas a esta Casa ele foi sempre retido, mas, felizmente, os vereadores desta vez 
viram que estavam sendo usados para trancar qualquer projeto que viesse, principalmente, 
deste vereador que não poderia receber reconhecimento.  Afirmou que o projeto é o mesmo, 
mudaram apenas as datas, dizendo ter feito questão de fazer isso, para provar que o projeto 
está correto. Pediu mais uma vez o apoio, agora em segundo turno a votação, e já estará 
extinto o recesso. Comentou que outro projeto de lei, de sua autoria, traz a denominação da 
rodovia, que era sempre RS129, agora é estrada municipal, através das leis já mencionadas da 
tribuna. Falou ser uma atitude que tomou para reconhecer quem realmente faz as coisas para 
o bem da comunidade colinense. Disse não haver problema nenhum, pois o Deputado 
homenageado, Mendes Ribeiro Filho, é do PMDB, partido da administração. Falou que todos 
sabem que é de oposição, que seu partido faz parte do Governo do Estado, que é do mesmo 
partido daqui, PMDB, sendo que não tem problema nenhum de reconhecer quem faz as coisas 
para o bem, assim como poderiam ser reconhecidas outras figuras públicas, como o Deputado 
Federal Onix Lorenzoni que trouxe muito recurso para Colinas e não está sendo valorizado. 
Citou também a ex-governadora Yeda, do seu partido, pois, segundo ele, nunca um governo 
trouxe tanto recursos para Colinas como foi trazido no governo dela, mais de quatro milhões 
de reais. Salientou que gostaria de ter o apoio dos vereadores para aprovação deste projeto 
que já é municipalizado, desde dois mil e sete uma parte e de dois mil e nove a outra parte. 
Disse que essas duas leis, que municipalizaram este trecho, foram subsídios para a indicação 
desse nome da rodovia municipal, Deputado Mendes Ribeiro Filho. Após, solicitou que o Poder 
Executivo providencie, assim que aprovado o projeto, toda a parte de sinalização, bem como 
mande um ofício para o DAER, comunicando dessa alteração, outro ao IBGE e se houver mais 
um órgão que tenha que ser comunicado, para que isso seja feito. Comentou que há duas 
semanas leu na imprensa que Colinas havia prometido, através da AMVAT, um auxílio de cinco 
mil reais para ajudar na conclusão da ala feminina do presídio de Lajeado. Falou que, pelo que 
consta na matéria, apenas o município de Lajeado, até o momento, cumpriu com o que foi 
combinado na reunião da AMVAT. Desta forma, afirmou que gostaria que viesse um projeto de 
lei, para esta Casa, para poderem aprovar esse auxílio de cinco mil reais para ajudar neste 
pleito. Disse que também gostaria de lembrar mais uma vez nesta tribuna, pois falou com o 
prefeito, há duas semanas, para que sejam colocados os quebra-molas que tanto já foram 
solicitados, tanto por ele, como pelos demais vereadores, ou através desta Casa ou de forma 
informal. Acredita que não seja um valor tão alto a ser empreendido. Salientou ter imaginado 
que com a conclusão do asfalto no prolongamento da Rua Olavo Bilac, a empresa talvez 
colocasse esses quebra-molas, lombadas, mas acabou não acontecendo. Sendo assim, pediu 
que todos esses que já foram solicitados que venham a ser concretizados. 


