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O Vereador Airton Lansing do PSDB saudou a todos e agradeceu a presença do seu amigo 
Everton Pacheco, de Taquari, assessor do prefeito de Teutônia. Fez um agradecimento especial 
aos Vereadores Mirno e Jonas, que cederam, num sistema de rodízio, espaço para que o Paulo 
e ele pudessem ter a oportunidade nessa Legislatura. Também agradeceu aos suplentes, César 
e Raquel, que repassaram a oportunidade para que isso ocorresse. Disse que como é a sua 
primeira sessão, quer também agradecer aos eleitores que depositaram um voto de confiança 
na sua pessoa, não suficiente para ter uma cadeira de mandato. Entretanto, salientou que 
pode dizer a eles que sempre procura ajudar a todos, pois os pedidos que chegam a ele, são 
repassados aos setores competentes e dentro do possível esses pedidos estão sendo 
atendidos, diferente de outras épocas. Afirmou que alguns pedidos dele, feitos no passado, já 
foram atendidos neste ano, citando como exemplo o toldo da capela mortuária, que foi uma 
indicação sua reforçada no início do ano pelo Vereador Jonas. Citou também as calçadas de 
passeio em diversos lugares e a reposição aos servidores em janeiro de cada ano. Falou estar 
voltando a esta Casa, por coincidência na mesma mesa e cadeira, por trinta dias e quer dizer 
que a administração assumiu, já durante a campanha, o compromisso de trabalhar pela união 
da sua população. Afirmou que estão fazendo isso com todo o esforço, mas, infelizmente, 
muitas vezes, não se consegue por forças alheias. Disse que a administração está trabalhando 
com ele hoje, diferente de outras épocas, quando sempre trabalhava para a administração, 
mas as administrações não trabalhavam com ele. Comentou que é gostoso dizer isso da 
tribuna, a diferença que aconteceu de anos passados para agora, sendo que não há mais 
perseguição a servidores ou qualquer cidadão que seja. Afirmou não ter sido perseguido 
nenhum servidor na troca de administração, muito diferente de outras épocas, apenas foram 
recolocados alguns que estavam em desvio de função, apenas isso. Salientou que mesmo não 
sendo Vereador, acompanha as matérias, pronunciamentos, as atitudes dos Vereadores como 
um todo. Falou que alguns assuntos o surpreendem realmente, porque quando se vê 
cobranças sendo feitas totalmente equivocadas, poderia falar de vários assuntos, mas começa 
pela cobrança da falta de medicamentos no posto de saúde. Informou ter passado ontem no 
posto de saúde para saber o que está acontecendo e foi informado que não tem nenhum 
medicamento faltando da farmácia básica. Acredita que quem fala que está faltando não 
tenha passado por lá este ano ainda, talvez tenha ainda em mente como funcionava até o final 
do ano passado. Explicou que apenas houve um equivoco na semana passada, quando uma 
cidadã queria pegar um medicamento que na verdade nunca existiu em posto de saúde, nem 
em Colinas e nem em lugar algum, porque se trata de um medicamente para tratamento de 
oncologia e não é permitido que uma farmácia de posto de saúde tenha este medicamento. 
Falou que investiram muito em saúde, que houve um alto investimento na área da saúde, 
principalmente de cirurgias e exames, procedimentos em que já foram investidos 
quatrocentos e dezoito mil reais, pois era uma demanda reprimida de muito tempo e hoje está 
praticamente sanada. Afirmou que o melhor é que não foi cobrado nenhum centavo no posto 
de saúde para fazer cirurgias, como acontecia em tempos passados, dizendo que só por isso já 
valeu a troca de governo. Salientou que falam também dos CCs que hoje tem na prefeitura, 
mas acham que tem muitos CCs porque tem de cinco partidos, diferente de outras épocas, 
quando tinha só de um partido trinta e dois CCs. Comentou que, inclusive, o vice-prefeito não 
tinha conseguido emplacar nenhum CC, pois só tinha CC bom dentro do partido do prefeito. 
Falou que na parte da folha de pagamente há cinco partidos com CCs, assumiram a prefeitura 
com quarenta e cinco ponto setenta e dois por cento da receita corrente líquida sendo 
aplicada em folha de pagamento, hoje estão aplicando quarenta e dois ponto noventa e cinco, 
sendo que até o final do ano vai cair mais ainda. Afirmou que isso dá uma economia, em 
números, de quatrocentos e trinta mil somente em dez meses. Disse que falam também da 
incompetência que existe na administração municipal, mas lhe parece que não são tão bons 
assim, pois se fossem competentes como se dizem, em dezesseis anos deveriam pelo menos 
ter preparado um secretário ou qualquer assessor que pudesse ter sido aproveitado em outras 



administrações de outros municípios. Salientou que nenhum foi conseguido aproveitar, o que 
deve dizer alguma coisa. Comentou terem pedido o boletim de caixa, o que está tudo no 
balancete de verificação que cada Vereador ganha, sendo que hoje receberam os balancetes 
contábeis. Convidou para conferir na página três do boletim de verificação, onde aparecem 
alguns títulos Executivos do Tribunal de Contas que os prefeitos passados terão que devolver, 
pois está escrito lá, o que mostra que a competência não era tão grande assim. Disse que 
falam também tanto da calçada da 31 de Outubro, exigindo projeto de engenharia, o que lhe 
parece estranho, que tanto precisam de um projeto de engenharia. Falou que se preocupam 
tanto com projetos que gastaram sessenta e cinco mil num projeto para uma rua coberta e o 
projeto nem foi apresentado. Afirmou não saber se eles têm algum conluio com algum 
engenheiro para querer projeto, projeto, pois no da rua coberta foi gasto sessenta e cinco mil 
e não apareceu até hoje. Salientou ser preciso ter um pouco mais de cuidado, pois esse tipo 
coisa serve apenas para uma meia dúzia de pessoas que querem o poder a qualquer preço, 
algo que escutaram muito e hoje, acredita que descobriram quem é essa meia dúzia. Afirmou 
estarem hoje trabalhando para toda a comunidade, não como em outras épocas, quando só 
era feito se era interessante para o partido. Comentou terem sido desafiados a ganhar as 
eleições nas urnas e ganharam, ganharam nas urnas. Desta forma, acredita que um pouquinho 
de respeito com a democracia deve existir, há pessoas que precisam desapegar ao poder, pois 
o poder não é eterno por todo sempre para um grupo só. Disse ter Vereador cobrando que é 
preciso trabalhar para o partido, questionando se querem prova maior de como funcionava 
antes. Falou que o governo não deve trabalhar para partido, tem que trabalhar para a 
população, o que é bem diferente e é isso que estão fazendo. Salientou que o prefeito está 
sendo chamado de incompetente porque não colocou uma placa ainda, dizendo ter mais de 
trinta indicações do governo passado que não foram atendidas e nem por isso precisa chamar 
alguém de incompetente. Afirmou ter chamado de incompetente sim, porque estavam três 
anos no CADIN por causa de um projeto. Falou que é muito difícil trabalhar, que há problemas, 
muitas vezes, dentro da família, dentro de casa, nem sempre as coisas acontecem como 
querem. Disse haver uma empresa que em dois mil e onze ganhou uma área de terras, a 
Madecol, que todos sabem quem são os donos, sendo que até hoje não apareceu nada. 
Salientou que nisto quer que os Vereadores o ajudem, pois são situações que precisam ver, 
sendo que nunca teve acesso à documentação, hoje talvez tenha e quer destrinchar isso para 
ver o que está acontecendo. Informou serem seis pedidos de informações e pediu o apoio dos 
Vereadores para que venha a esta Casa. Para finalizar, disse querer falar da rótula do Ano Bom, 
de mais noventa metros lineares, emenda do Alceu Moreira de dois mil e quinze. Comentou 
ter vindo também metade do recurso da emenda para a máquina que está parada na frente da 
prefeitura, uma emenda de dois mil e dezesseis, a única que ficou, sendo que o restante foi 
tudo cancelado depois das eleições, o PT, Pepe Vargas, manteve a sua emenda e conseguiram 
comprar essa máquina. Falou que veio um recurso de cento e noventa mil do deputado 
Federal Schuch para o PAB fixo. 


