
CAMARA  MUNICIPAL  DE  IPORANGA
"Capital  das  Cavernas"

TEL. (15) 3556-2013 / 35561473

e-mall: camara@camari]iporanga.sp.gov.br
Avenida lperanga,  112-Cenfro -CEP 18330"0 -Iporanga/SP

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 - lnscr. Estadual lsenta.
`^ovw.iporanga.sp.gov.br

MOCAO DE APOIO N.a 001/2021

•£AMARA M. DE IPORANGA
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MoeAO DE APOIO ao Projeto de Decreto Legislativo
n.a 22/2020, em tramite pela Assembleia Legislativa do
Estado  de  Sao   Paulo,   que  trata  da  sustaeao  dos
efeitos do Decreto 65.021, de 19/06/2020.

A  CAMARA   MUNICIPAL   DE   IPORANGA,   nos  termos  do  Artigo   180   do   seu

Regimento lntemo, apresenta a presente MOCAO DE APOIO a aprovagao do Projeto de

Decreto  Legislativo n.a 22/2020,  de autoria do Excelentissimo Deputado Estadual  Carlos

Giannazi  (PSOL-SP)  que  "Susta  os  efeitos  do  Decreto  n.°  65.021  de  19/06/2020,  que

disp6e sobre a declaragao de deficit atuarial do regime Pr6prio e Previdencia do Estado

de Sao Paulo e da providencias coTTelatas.'

Requeremos    que    sejam    oficiados    Excelentissimo    Senhor    Presidente    da

Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo,  Excelentissimo Senhor Govemador do

Estado de Sao Paulo, o Excelentissimo Senhor Deputado Estadual Carios Gannazi,   hem

como as Camaras Municipais das cidades vieinhas.

JUSTIFICATIVA:

0   Decreto   n.°  65.021   de   19/06/2020   declara   o   deficit  atuarial   da   SPPREV,

autarquia   estafal   responsavel   pelo   Regime   Pr6prio  de   Previdencia   dos   Servidores

Pdblicos Cjvis do Estado de Sao Paulo, e regulamenta o desconto previdenciario adicional

sobre a contribuicao de aposentados e pensionistas do serviap pdblico estadual. Assim, a

partir de setembro de 2020, em razao de tal declaracao, todo aposentado ou pensionista
deve  passar  a  ter  descontado  de  seus  proventos  de  12  a  16%.  Antes  da  reforma

previdenciaria  apenas  os  beneficios  que  ultrapassassem  o  teto  do   INSS   recebiam
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incidencia  de  aliquota   previdenciaria.   A  partir  do   Decreto  65.021,   de   19/06/2020,   o

desconto passou a valer pare aposentadorias e pens6es a partir de urn salario minimo.

Contudo,  segundo  o  Decreto  combatido  pelo  Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.°

22/2020, a declaragao de deficit atuarial da SPPREV compete a Secretaria de  Projetos,

Orcamento  e  Gestao  mediante  despacho fundamentado.  Por sua  vez tal  declarapao  e

feita com base  em uma nota tecnica emitida pela pr6pria SPPREV (nota tecnica SPPREV

3-2020) a qual nao foi publicada.

Isto posto, verificada a falta de transparencja no ate de declaragao de deficit

atuarial   da   SPPREV,    nao   pode   prevalecer   a   medida   que   permite   o   desoonto

previdenciario adicional,  Nao e  p]ausivel que aposentados e pensionistas do  Estado de
Sao  Paulo  sofrom  mais  esse  esbulho  em  seus  proventos  coma  se  nao  bastasse  a

sucessiva perda do valor aquisitivo ao longo dos anos e o descaso do Govemo estadual.

Sala das Sess6es, Plenario Vereador Gilmar Rodrigues, em 17 de junho de 2021.
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