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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse estar usando a tribuna para fazer um 
agradecimento ao prefeito municipal, por ter atendido alguns pedidos do vereador nos últimos 
tempos. Citou a colocação de calhas no telhado de acesso à prefeitura, um pedido seu, que 
passou pela Câmara de Vereadores há uns dois anos, que, apesar de ter sido atendido 
parcialmente, salientou querer agradecer também. Agradeceu da mesma forma, pela 
reconstrução do túmulo do enfermeiro Gusdav Heinrich Von Wuebel pois foi um pedido 
informal que fez ao prefeito, solicitando a reconstrução, uma vez que ele estava totalmente 
destruído, sendo que ficou muito bonito. Pediu que fosse colocada alguma coisa a respeito 
deste enfermeiro, que certamente tem os seus méritos, pois recebeu esse túmulo em 
homenagem a batalha que ele travou a favor da população. Falou que não tem nenhum 
registro sobre este cidadão para poder pesquisar sobre a vida dele, o porquê de ter sido 
homenageado. Disse que, por isso, gostaria que a municipalidade, através da Secretaria da 
Cultura, criasse um histórico ou buscasse onde ele se encontra, pois pesquisou na internet e 
não encontrou nada desse cidadão, apenas numa página do primeiro livro do colinense 
Herbert Bergesch, A Virada do Milênio, em que menciona a passagem desse enfermeiro. Após, 
comentou ainda querer falar do dia do agricultor que foi na semana passada, quando tiveram 
uma bonita festa em homenagem aos agricultores e motoristas na Linha Santo Antônio, que 
prestigiaram. Disse que essas duas classes normalmente são lembradas somente no discurso. 
Falou ter observado que no orçamento do ano passado, dois mil e quinze, a previsão inicial 
que não se concretizou, da receita corrente do município, ficou em duzentos e oitenta e sete 
mil reais a menos do que o previsto e, nos últimos meses, o que já é característica em Colinas, 
o município começa a reduzir os serviços para os agricultores, principalmente. Voltou a repetir 
que a receita arrecadada foi de duzentos e oitenta e sete mil reais a menos do que a previsão 
inicial, porém a despesa executada na Secretaria da Agricultura ficou em quatrocentos e 
cinquenta e oito mil reais abaixo da sua previsão inicial, o que quer dizer que o departamento 
de agricultura teve de arcar com os excessos de gastos das outras secretarias. Salientou que às 
vezes é bonito fazer discursos em valorização dos agricultores, mas na prática isso não vem 
acontecendo. Disse que três a quatro anos seguidos, em Colinas, vem acontecendo que por 
outubro começam a reduzir o ritmo de atendimento na agricultura, o que provavelmente irá 
acontecer nesse ano novamente. Acredita que, certamente agora, não terá problema nenhum 
de alguém ser atendido, mas por outubro provavelmente irá acontecer de novo. Para finalizar, 
disse que seu último comentário será em relação ao CADIN. Falou ter consultado antes de vir 
para a sessão, e o município continua no CADIN, fechando três anos agora, em relação aos 
vinte e sete módulos sanitários que foram construídos durante a campanha passada, 
totalizando quatro anos já da construção e ainda não foi prestado contas, a contento, do 
convênio. Disse que, sinceramente, não consegue entender como não conseguem resolver 
esse problema. Comentou ficar pensando, se isso fosse responsabilidade da contabilidade, a 
cobrança que viria sobre o contador, mas como é o pessoal do próprio grupo não se vê 
cobrança e nem solução do problema.   


