
Sessão 22/11/2017 
O Vereador Airton Lansing do PSDB saudou a todos e em relação à colocação do colega 
Rodrigo, disse que eles não têm a obrigação nenhuma de saber, pois na época da doação o 
Senhor Oscar Henrique Horn fazia parte sim da empresa Madecol. Informou que no registro de 
imóveis e na prefeitura municipal de Colinas consta como sócio da empresa Madecol, sendo 
assim, não tem nada a declarar. Em relação ao vereador Juliano, comentou que o simples fato 
de algum operador de máquinas estar dirigindo um caminhão, não significa que ele está sendo 
perseguido, apenas está se colocando à disposição, com a ordem do secretário, para colaborar 
com a municipalidade. Disse que é só perguntar para os servidores se algum deles foi 
perseguido, sendo que também é preciso entender o que é perseguição, pois, pelo jeito, 
ninguém estava presente nas administrações passadas para saber o que é perseguição. Após, 
informou que na sessão passada fez seis pedidos de informações sobre problemas das 
administrações passadas e já havia imaginado que seria rejeitado. Afirmou que era 
exatamente isso que queria mostrar para a população de Colinas, que desde o primeiro dia do 
ano a atual administração está sendo fuzilada com informações, com pedidos disso e daquilo, 
muitas vezes sem muita serventia, apenas para jogar uns contra os outros e tentar colocar na 
cabeça das pessoas que há problemas na administração. Disse que poderia ter feito o pedido 
de dezenas, porém, fez só de seis e todas elas foram rejeitadas, mas precisa falar 
especificamente só de uma, a questão do adubo. Comentou que em dois mil e doze a 
administração da época comprou mil e novecentos sacos de adubo e ureia, sendo mil e 
cinquenta sacos de adubos adquiridos e distribuídos oitocentos e trinta e nove, ficando no 
estoque vinte e sete, porém, faltando, no controle, cento e vinte sacos de adubo. Informou 
que de ureia foram comprados oitocentos e cinquenta sacos, distribuídos setecentos e 
quarenta e três, em estoque noventa e nove sacos, faltando oito. Afirmou que o total faltante, 
que não tem registro, nem tem controle, quem retirou ou para onde foi, tem cento e noventa 
e dois sacos de ureia e adubo e no estoque cento e vinte seis. Explicou ser isso que gostaria 
que os colegas que faziam parte da administração passada passassem para a população, talvez 
podendo ajudar a resolver este problema. Comentou que o produto tem garantia de qualidade 
de um ano, sendo assim, hoje o produto não tem mais garantia e foram gastos cento e sete mil 
reais nesse projeto. Disse que poderia falar dos demais também, mas não vem ao caso, já que 
não queriam que se mexesse nesta questão, deixará assim mesmo. Falou que, só para reforçar, 
parecem a legítima turma do quanto pior melhor. Afirmou que não querem trabalhar assim, 
querem trabalhar para toda a comunidade, como já disse na última sessão, a administração 
eleita legitimamente no voto e não tem porque tanta agressividade e cobrança e cobrança. 
Questionou que moral tem esse time para pedir informações da atual administração, quando 
tem um telhado de vidro como tem, dizendo para irem com calma. Em relação à saúde, 
comentou que para começar o Vereador Fabiel disse que ele teria falado que nunca faltaram 
remédios, mas não é bem isso que falou, está bem escrito na ata, escutou o seu 
pronunciamento por duas vezes, no qual afirma que passou no posto de saúde, naquele dia 
ainda e foi informado que não tem nenhum medicamento faltando da farmácia básica. 
Convidou os vereadores para passar lá, afirmando ter faltado no começo do ano, não negam 
isso, mas faltou porque no final do ano passado, dizendo ter a prova em mãos, foram 
simplesmente cancelados no dia vinte e sete de dezembro oito pedidos de medicamentos que 
tinham sido feitos durante os meses de novembro e dezembro. Informou que os pedidos do 
consórcio não vêm todos num só dia, pois já havia falado isso na legislatura passada, às vezes 
fazem um pedido de vinte ou trinta mil reais e os medicamentos vem aos poucos, sempre foi 
assim. Falou que em dois anos e meio da gestão anterior, quando começou o processo de 
compra de medicamentos dos consórcios, sempre faltou algum medicamento. Disse ter se 
expressado na tribuna, preocupado com a situação, porque as pessoas iam perguntar a ele. 
Salientou não ser de agora que defende isso, pois sempre faltou algum medicamento da 
farmácia básica e hoje não tem nenhum medicamento da farmácia básica faltando, basta ir lá 
conferir. Falou que a própria farmacêutica convidou para quem quiser olhar o estoque que 



tem hoje, pois compram agora de dois consórcios, já estava sendo paga a taxa administrativa 
dos dois, porém estava sendo comparado somente de um. Afirmou que em menos de um ano 
está resolvido o problema, antes levou mais de dois anos e não foi resolvido. Sobre a calçada 
de passeio da 31 de Outubro, comentou que o Vereador Rodrigo fez uma pergunta a ele, mas 
não o deu direito de resposta, por isso responderá agora. Disse que o Ministério Público 
realmente tem uma cartilha e que sabia dela, só não teve a oportunidade de responder. 
Entretanto, explicou que cartilha não é lei, é uma ferramenta que baliza, norteia e orienta as 
questões de interesse constante naquela cartilha, não é uma obrigação alguém seguir 
exatamente isso, porque não é lei. Comentou que pelo menos para alguma coisa já serviu, pois 
estão começando a respeitar o Ministério Público, o que até pouco tempo atrás não acontecia. 
Falou que se talvez tivessem respeitado antes, muita coisa não precisaria ter acontecido. 
Dirigindo a palavra ao Vereador Rodrigo, pediu se ele sabe que o Poder Público não pode 
pagar nada, sem ter a mercadoria entregue ou o serviço entregue. Salientou que 
provavelmente não sabe, caso contrário, poderia ter orientado a equipe deles, do passado, 
dizendo ter a cópia de quando foi pago sessenta e quatro mil reais para um projeto de rua 
coberta, que ninguém sabe onde foi parar se foi entregue ou se alguém levou ele para casa. 
Ressaltou terem sido sessenta e quatro mil reais em março de dois mil e catorze, que se 
atualizarem deve chegar aos setenta mil e setecentos reais que hoje gastaram na calçada de 
passeio da 31 de Outubro. Disse ao colega Rodrigo que o mesmo não deve ter usado essa rua 
para ter tanta ganância de dizer que a calçada está errada. 


