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Vereador Gerson L. Imhoff saudou a todos e disse que, a respeito da proposição de número 
um, do colega Airton, realmente pediram vistas, na sessão passada, por ser uma matéria muito 
importante, séria, para discutirem. Falou aos servidores que se encontram nesta Casa e aos 
que não se encontram, que não é contra, apenas acha que é um assunto muito sério para 
apenas entrarem com a proposição, aprovarem e passarem adiante, sem saber exatamente do 
funcionamento do fundo de previdência própria. Salientou ter sido esta a maior questão que 
levantou naquele dia, sendo inclusive mal entendido pelo colega Airton, quando quis dizer que 
ele, Gerson, não queria fazer o papel de advogado do diabo por ter pedido vistas da 
proposição e da indicação, mas, pelo que viu o colega já entendeu. Falou que, como já havia 
dito, não é contra o fundo de previdência, de maneira alguma, mas é um assunto muito sério, 
não é uma lei que vai se promulgar hoje para entrar em vigor e beneficiar alguém ou alguma 
empresa, é algo que vai continuar no município para o futuro, indefinidamente. Comentou ter 
se informado num município que já tem esse plano de previdência implantado há quase vintes 
anos e a pessoa que lhe falou isso, disse que já estão com uma boa reserva, mas que o certo 
seria implantar o plano quando da criação do município, porque poder-se-ia acompanhar 
desde o início essa contribuição para o fundo, desde que o município foi criado. Disse, 
entretanto, que como na época não foi feito e o Airton entrou com a proposição agora, crê 
que merece um estudo bem aprofundado. Falou que a proposição entrará em votação essa 
noite e acredita que será aprovada, mas, mesmo assim, gostaria que convidassem pessoas 
experientes nessa área para fazer uma explanação na Câmara de Vereadores, convidar mais 
servidores para participarem, servidores que estiverem realmente interessados na proposta. 
Salientou saber que existem empresas especializadas que fazem levantamento desses custos, 
exatamente para ver a viabilidade única de cada município, pois não adianta uma empresa 
fazer um estudo em Caxias do Sul e querer implantar essa mesma regra em Colinas que tem 
uma realidade totalmente diferente. Afirmou que a única preocupação que surgiu naquela 
noite é exatamente essa, dar possibilidade desse fundo ser preservado, dele continuar 
existindo daqui a trinta, quarenta, cinquenta anos, inclusive quando não estiverem mais aqui, 
que seus filhos e netos consigam continuar administrando esse fundo. Disse serem 
passageiros, mas que Colinas é um município que deve continuar indefinidamente. Ressaltou 
que sua única preocupação e essa e que, um aparte nessa questão, que lhe chamou atenção, 
já querendo aprofundar-se um pouco na questão do fundo, é quanto à licença médica dos 
servidores. Comentou existirem casos de licenças médicas que hoje no INSS, quando alguém 
requer, são feitas perícias por médicos especializados e contratos pelo INSS que dão o parecer 
se essa pessoa tem ou não direto à licença médica. Disse que no caso do município assumir 
essa conta, o fundo que vai bancar isso, os médicos. Afirmou serem questões sérias, que 
precisam ser bem analisadas, pois terão de contratar médicos especializados para várias 
funções, psicológicas, traumatológicas, cardíacas, para cada especialidade um médico terá de 
ser contratado para fazer a perícia nesse servidor, atestando o direito ou não. À parte, o 
vereador Airton manifestou-se, dizendo ter levantado esta questão exatamente por isso. 
Salientou que, como já haviam falado, é somente uma proposição para esse assunto se tornar 
público e os servidores terem acesso para sentar junto e não ser um projeto discutido entre 
quatro paredes. Afirmou que esse aprofundamento tem de ser um pré-requisito para 
encaminhamento de um projeto, sendo ser esta a questão. Gerson disse que queria somente 
se aprofundar nesse item, que chamou muita atenção, na questão da licença saúde, que é 
muito importante dentro deste contexto, fora isso, acredita que, realmente, antes de dar um 
passo mais profundo, precisam contratar ou convidar alguém especializado na área para fazer 
uma explanação a eles, convidando mais servidores para que a maioria esteja presente e 
estejam a par de como funciona esse fundo de previdência própria. 


