
Sessão 18/05/2016 
 

O Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse que o motivo da sua fala hoje é a Indicação 
de número três, da colega vereadora Marli, na qual solicita que o Executivo viabilize a 
instalação de um centro de convivência do idoso, através de secretaria competente. Comentou 
que para começar precisa dizer à vereadora que a secretaria competente é a Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, que ela deixou de dirigir a poucos dias. Salientou parecer um tanto 
demagógico, um representante do governo, que está a dezesseis anos administrando a cidade, 
cujo autor da indicação foi vice-prefeito durante oito anos, dos quais, em um período de três, 
quatro meses, assumiu a prefeitura e dirigiu exatamente a secretaria, a qual cabe essa 
demanda. Informou que ela também indica que sejam buscados recursos nas esferas estadual 
e federal, porém essa demanda já se encontra no Plano Plurianual, nas LDOs todos os anos, na 
Lei Orçamentária Anual desde o ano de dois mil e três. Afirmou que um governo que está há 
dezesseis anos, vir agora, em véspera de eleição, fazer este tipo de politicagem, não consegue 
enxergar boa coisa. Comentou que esses recursos talvez pudessem ter sido buscados na rua 
coberta, para a qual foi empenhado oitenta e cinco mil reais para pagar o projeto que nem 
aparece mais no orçamento. Disse que desse valor há ainda vinte um mil reais em aberto, pois 
consta no balanço geral do último exercício, sendo que sessenta e quatro mil foram pagos e 
vinte e um mil ainda estão a pagar. Falou que talvez pudessem ter sido apontados os cento e 
dez mil que já foram pagos para a empresa Versa, a qual é contratada para buscar recursos de 
fora, que, inclusive, o Tribunal de Contas aponta como desnecessário esse contrato. Explicou 
que o atual prefeito está sendo apontado por contratar uma empresa desnecessária, segundo 
o Tribunal de Contas. Ressaltou que cento e dez mil reais já foram gastos com essa empresa, 
sendo que qualquer servidor interno da prefeitura com ensino médio alimenta o sistema de 
convênios e no resto do tempo fica a disposição da municipalidade. Disse imaginar que em ano 
eleitoral parece até um ato de desespero para tentar garantir uma segunda legislatura, sendo 
que tentam achar uma secretaria competente quando eram os próprios que estavam 
administrando a secretaria. Salientou estarem se aproveitando dos idosos e insinuando que 
estão apoiando-os, trabalhando por eles. Questionou o porquê de não terem feito antes, se 
em dezesseis anos não foi feito, porque agora tem de ser feito, sendo que consta no 
orçamento desde dois mil e três, são catorze orçamentos que tem rubrica específica para 
aquela demanda. Comentou que todos os anos ao fazer o orçamento deixa uma rubrica 
específica para isso e não sabe o porquê de não ter sido feito ainda. Pediu para terem um 
pouquinho mais de respeito aos idosos, pois são atitudes como essas, de políticos tradicionais, 
que causam nojo nas pessoas quando se fala de política. 


