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SESSÃO 2.655 – EXTRAORDINÁRIA 

02 de setembro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão plenária extraordinária desse dia 02 de setembro de 2021, às 17h37min. Cumprimento 

especial aos Colegas Vereadores, à Vereadora, sejam todos bem-vindos, assessores da Casa.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos do Poder Executivo 

Municipal.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 98/2021, que encaminha a manifestação técnica do Secretário da Fazenda em relação à 

orientação técnica do Igam nº 21.267/2021 referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

004/2021, que “Institui o Regime de Previdência Complementar (RPC) no âmbito do Município, 

das suas autarquias e fundações, fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões concedidas 

pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de que trata o art. 40 da Constituição 

Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras 

providências”.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Conforme então acordo de 

líderes, ficam excluídos o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e 

o intervalo. E, de imediato, passamos à  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, que “Institui o Regime de Previdência 

Complementar (RPC) no âmbito do Município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite 

máximo das aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS), de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios 

de previdência complementar e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 está 

em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Conforme os Colegas têm conhecimento, nosso 

Prefeito Municipal esteve reunido aqui conosco, e juntamente com o Vice, e também a, o 

Secretário de Administração César Conz, explicando esse projeto com antecedência, e depois ele 

tramitou nas comissões para análise dos Colegas Vereadores. Cabe destacar aqui que essa foi 

uma obrigatoriedade imposta então pelo Governo Federal, para que todos os municípios tivessem 

o seu regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. 

E isso foi ainda em novembro de 2019. Então estamos já aí em 2021, e estamos então sanando 

essa questão que ficou pendente. O que seria esse regime de previdência complementar? Ele trata 

da, quem entra agora, no serviço público, ter a garantia de ter uma aposentadoria. E quem 

também não quiser ter essa, essa complementação, está apto a desistir disso, assim que entra na 

administração pública. E também quem está agora, os servidores que estão agora, terão a opção 

de escolher ingressar ou não. Então, de praxe assim, não vai interferir nada de quem é já 
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servidor. E essa aqui envolve normalmente agora os que vão entrar pros concursos públicos 

próximos. Era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

assessores e servidores da Casa, e os que nos acompanham através do Facebook. Este projeto de 

lei complementar tem como objetivo atender ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2019, 

que está em vigor desde 13 de novembro de 2019, e estabeleceu em 12 de novembro de 2021 o 

último dia para o Município se adequar à nova legislação. A Emenda Constitucional nº 103/2019 

criou a obrigatoriedade de o Município instituir, por lei, o regime de previdência complementar 

para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios 

do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e pensões em regime 

próprio de previdência social, hoje, em seis mil, quatrocentos e trinta e três com sessenta e sete. 

A lei engloba servidores públicos titulares de cargos efetivos ou em comissão de caráter 

temporário e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo, incluindo as autarquias e 

fundações que tenham ingressado no serviço público após a instituição do regime de previdência 

complementar. O Projeto de Lei Complementar 04/2021 que define o valor da contribuição do 

patrocinador será igual ao do participante, observado o disposto no regulamento do plano de 

previdência complementar, e que não poderá exceder o percentual de 8,5 inteiros e cinco 

décimos por centavo da parcela de vencimentos que exceder o teto do benefício do regime geral 

de previdência social. Também saliento que o Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, a 

entidade de previdência complementar responsável pela administração do plano de benefício será 

escolhida mediante processo seletivo, conduzido com impessoalidade, publicidade e 

transparência, que contemplem requisitos de qualificação técnica e economicidade, 

indispensáveis à garantia de boa gestão dos planos de benefício. Por ser uma obrigatoriedade à 

instituição dessa lei devido termos em nosso município o regime próprio de previdência social e 

pelo fato de nosso município ter sido orientado por uma equipe técnica com expertise em 

legislação previdenciária, posiciono-me favorável ao projeto ora em discussão. Obrigado, Senhor 

Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

nos acompanha. Então este projeto na verdade ele inicialmente ele foi instituído lá em 2001 

ainda, né, pelo Governo Federal, porém ele não era obrigatório. Em 2019, através da Emenda 

Constitucional ali nº 103, ela passou a ser obrigatória em todo os municípios que tem o regime 

próprio de previdência social, dentre eles, o nosso município de Flores, e todos os municípios 

brasileiros que também tem o seu regime de previdência próprio, regime próprio de previdência 

social. E o que que acontecesse, né? Também, se os municípios não se adequarem, eles 

receberam então, a partir de 2019, dois anos para se adequarem, sendo que finda, agora, o prazo 

no dia 12 de novembro de 2021. E caso não houver essa adequação dentro do nosso Município, 

corre-se o risco de perder alguns convênios que o Município hoje tem com a União e, também, 

alguns repasses que hoje o Município também recebe da União. Então caso o Município não se 

adeque até o dia 12 de novembro, ele acaba tendo o regime próprio de previdência social como, 

reconhecido como uma irregularidade, ele fica irregular. Então, portanto, é importante que o 

nosso Município se, faça essa adequação ali o mais breve, né, pra que a gente já tenha até o dia 

12 já o regime instituído e para que os novos funcionários consigam já estar tendo a 

oportunidade de escolher ou não sobre esse regime de previdência complementar. Por isso sou 

favorável a esse projeto. Obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 está 

em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 aprovado por unanimidade.  
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Então, não tendo mais pauta, então eu encerro agora a Ordem do Dia, agradecendo a presença de 

todos e a proteção de Deus, e declaro encerrada a sessão plenária extraordinária desse dia 02 de 

setembro de 2021, às 17h47min. Tenham todos uma boa semana e muito obrigado pela presença 

de vocês! 
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