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Requer constituição de Comissão
Estudos para averiguação das condições
do Regime Próprio de Previdência Social—
RPPS do município de São Paulo, bem
como propor medidas para o seu
aprimoramento.

Considerando a competência constitucional do Poder Legislativo de
apurar e fiscalizar as ações do Poder Executivo e aperfeiçoar a Legislação

Considerando a importância da Previdência Social no âmbito do
Municipio de São Paulo, que segundo a Constituição Federal deve garantir a seus
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destinatários, a reposição de renda quando da ocorrência de riscos sociais a que
todos se encontram submetidos;
Considerando a importância de se debater a reorganização do regime
próprio da previdência no âmbito do município de São Paulo, em especial neste
Parlamento municipal, órgão que delibera sobre eventual mudança legislativa;
Considerando que o Regime Próprio da Previdência Social do
Municipio de São Paulo — RPPS-SP, instituído pela Lei nº 13.973, de 12 de maio
de,,QOQS,

apurou no último ano (2017) déficit de R$ 4,7 bilhõej;N
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Câmara Municipalde São Paulo
medidas alternativas
para
equacionamento do déficit financeiro e atuarial dos regimes próprios de
previdência social, a Portaria 403, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da
Previdência Social, indica a instituição de Regime de Previdência Complementar Considerando

que

dentre

as

RPC;

Considerando as propostas apresentadas pela atual gestão que
atingem diretamente 220 mil servidores (ativos, aposentados e pensionistas);
Considerando a necessidade de se apurar a real condição da
Previdência no município, que permita ao Poder Legislativo avaliação minuciosa
das medidas propostas pela atual gestão, bem como que possibilite a esta Casa
propor medidas que impeçam retrocessos aos servidores públicos;
REQUEIRO, na forma do art. 99 do Regimento Interno, a constituição
de Comissão de Estudos, com a presença de membros da Comissão de
Administração Pública e da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e
Mulher e mais 3 (três) membros titulares de outras Comissões permanentes desta

Casa, para estudar as reais condições do Regime Próprio da Previdência Social —
RPPS dos servidores públicos do município de São Paulo, bem como medidas
para o seu aprimoramento.

Sala das Sessões,
&

_N

i

ANTONÍÓ

DÓÇIATO

Vere do

Líder da bancada do Parti

dos Trabalhadores - PT

Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 2 do documento PDF: TAIRO BATISTA ESPERANCA

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.camara.sp.gov.br

