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Vereador Airton Lansing saudou a todos e disse que para ele é uma alegria voltar a esta Casa, 
aos trabalhos, após a licença saúde de um período de trinta dias. Cumprimentou o suplente, 
Cassiano Goldmeier, que o substituiu nesse período, quando teve a oportunidade de colocar 
algumas ideias e sugestões que achou importante. Após, comentou ter apresentado duas 
matérias para essa sessão, sendo que a primeira é uma proposição, para que o município 
estude a viabilidade de criação do fundo próprio de previdência social, o RPPS. Comentou que 
ele trás vantagens para os servidores municipais sem, no entanto, aumentar as despesas, nem 
do servidor, muito menos da própria prefeitura. Comentou que ele terá de seguir algumas 
regras impostas pelo Tribunal de Contas, pelo próprio INSS, que fiscalizarão, sendo que não 
haveria nenhum problema de segurança. Comentou saber que há uns vinte anos atrás, quando 
começou essa leva de fundos próprios de previdência, houve muitos problemas em algumas 
prefeituras, até algumas pessoas foram responsabilizadas, porque a ideia que elas tinham era 
de que criando o fundo próprio poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro. Disse que são 
poucos os que permaneceram daquela época, mas hoje é bem mais tranquilo, bem mais 
seguro criar o fundo próprio de previdência. Aproveitou a oportunidade para cumprimentar 
mais uma vez os servidores que se encontram nesta Casa, pois mostram interesse no assunto. 
Falou que a ideia é trazer à tona esse assunto, para começar a discussão, juntamente com a 
administração municipal, pois é um período que ainda há tempo, se começarem logo. Afirmou 
que isso tudo envolve orçamento, projeto, discussão, pois é um projeto que deve ser discutido 
com os servidores, não é alguma coisa que vem de algum gabinete a portas fechadas. Disse 
que por isso trouxe ele à tona, pois não adianta eles se reunirem de forma meio secreta, esse 
assunto tem que vir à tona para conseguir lograr êxito nisso. Comentou que a segunda matéria 
que trouxe para essa noite é o deslocamento da parada de ônibus no Nivaldo, conforme a 
colega Justines falou anteriormente. Disse que diversas pessoas levaram a ele essa 
preocupação, principalmente na saída. Falou que todos praticamente conhecem como se situa 
essa parada de ônibus, entre a entrada e a saída dos veículos e, principalmente quem sai, 
praticamente tem que adentrar na via asfaltada, com a frente do carro, para conseguir 
enxergar porque a parada está na frente. Comentou ser um pedido que vários moradores 
daquela localidade fizeram e outros usuários que também trafegam por ali seguidamente. 
Sugeriu jogar ela para o outro lado da rua ou para além da saída, assim não teria problema 
nenhum, jogá-la para acima da saída, não no meio entre a entrada e a saída, ali já estaria de 
bom tamanho. Finalizando, fez um pedido da tribuna. Pediu para a Secretaria de Obras 
recuperar a calçada de passeio na Rua Reinoldo Willrich, em sua extensão, principalmente nas 
proximidades da Baixada Lanches. Falou que é simplesmente impossível transitar por esta 
calçada de passeio pela danificação que ali existe. 


