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MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS Nº 032/2022 

DE 14/11/2022 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.              

EMENTA: MOÇÃO DE AGRADECI-

MENTOS, desse Legislativo 

Municipal de Santa Lúcia, pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei 

Complementar Sob o numero 

43/2022, colocando fim à co-

brança previdenciária de 

servidores aposentados e 

pensionistas do Estado, que 

ganham até o limite do teto do 

INSS (Instituto Nacional de 

Seguro Social), atualmente 

fixado em R$ 7.087,22.  

 

Senhor Presidente, Sdenhores Vereadores: 

 

 CONSIDERANDO QUE: 

 

Foi publicado no Diário Oficial do dia 27 de Outubro 

p.p, o autógrafo do projeto de lei aprovado por 

unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) 

que põe fim à contribuição previdenciária de servidores 

aposentados e pensionistas do Estado, que ganham até o 

limite do teto do INSS (Instituto Nacional de Seguro 

Social), atualmente fixado em R$ 7.087,22; 

 

 O autógrafo, procedimento que conclui a tramitação 

de uma propositura no Legislativo paulista, foi feito 

pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari. 

Agora, o projeto segue para sanção do governador Rodrigo 

Garcia, que terá o prazo de até 15 dias úteis para a 

publicação da lei. A isenção passa a valer a partir de 

1° de janeiro de 2023;     

https://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1000457445
https://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1000457445
https://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1000457445
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 A cobrança passou a vigorar em meados de 2020, após 

a reforma da previdência. Servidores aposentados e 

pensionistas que recebiam até o teto do INSS, que antes 

eram isentos do desconto, passaram a contribuir com a 

previdência estadual. O motivo era promover o equilíbrio 

das contas públicas e cobrir o déficit previdenciário;    

 

  A medida gerou muita reclamação. Os parlamentares 

passaram a ser cobrados pela categoria, assim como o 

governo. A medida foi revista e, numa iniciativa conjunta 

de todos os 94 parlamentares da Alesp, o Projeto de Lei 

Complementar 43/2022 foi elaborado, debatido e aprovado, 

colocando fim à cobrança. Servidores aposentados e 

pensionistas que recebem acima do teto continuam com a 

contribuição;     

 

 Na prática, a matéria revoga o parágrafo 2º do Artigo 

9º da Lei Complementar 1.012/2007. Esse trecho propõe que 

nos casos de déficit atuarial (quando há previsão de 

despesas maiores que receitas), todos os aposentados e 

pensionistas que ganham a partir de um salário mínimo são 

obrigados a contribuir, com percentuais que vão de 12% 

a 14%. 

 

  Com a mudança, apenas os que recebem acima do teto 

fazem a contribuição; 

   Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis, para todos os 

Deputados Estaduais com assento na ALESP – Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo e externar o mais puro 

AGRADECIMENTOS desse Legislativo Municipal de Santa 

Lúcia;   

   Diante do Exposto, GUILHERME, vereador, investido 

em suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

https://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1000457445
https://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1000457445
https://www.al.sp.gov.br/norma/72783


 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

Plenário para que seja enviada MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS, 

para todos os  Deputados Estaduais com assento na ALESP 

– Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e externar 

o mais puro AGRADECIMENTOS desse Legislativo Municipal 

de Santa Lúcia, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Com-

plementar 043/2022, colocando fim a cobrança privi-

dênciaria de servidores aposentados e pensionistas do 

Estado de São Paulo, que ganham até o limite do teto do 

INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), atualmente 

fixado em R$ 7.087,22     

  Que do deliberado seja dado ciência a todos os 

Deputados Estaduais com assento na ALESP – Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando o 

reconhecimento do Legislativo Municipal, em especial 

deste Vereador. 

  

  Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, 14 de 

Novembro de 2022. 

 

 

 

GUILHERME 
VEREADOR 


