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PARECER REFERENTE À EMENDA N.º 09 AO PROCESSO N.º 14779/2019 

 

Por efeito, o PLC n.º 19/2019, “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município, de suas Fundações e Autarquias, adequa as alíquotas da contribuição 

previdenciária às disposições da Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro 

de 2019, e dá outras providências.”, de autoria do Poder Executivo. 

 

Assim, encontra-se ora sob análise desta comissão a Emenda n.º 09 proposta 

ao presente projeto e, assinada pela maioria absoluta dos nobres vereadores, 

cabendo, portanto, à luz dos termos regimentais desta Edilidade, sua regular 

tramitação. 

 

Aludida emenda, traz em seu bojo adequações ao texto original do respectivo 

projeto e, visa defender e fazer constar no texto da propositura, de maneira expressa 

e inequívoca, as garantias atinentes à gratificação natalina, cesta de natal, correção 

monetária acompanhando o gatilho salarial e a elevação do percentual do benefício 

em caso de  pensão por morte para 70% (setenta por cento). 

 

 Referidas adequações foram objeto de reinvindicações por parte dos servidores 

municipais, inclusive sendo pauta de discussão e deliberações junto a esse relator, 

que inclinou-se na defesa de tais pleitos, fato que levou a propositura da emenda em 

tela. 
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Sendo assim, à luz do artigo 55 do RI desta Edilidade e, quanto ao mérito de 

competência desta Comissão analisar, s.m.j., e respeitados eventuais entendimentos 

pontuais e dissonantes, entende-se que a emenda em questão deve ser apreciada 

pelo Plenário, cuja decisão mostrar-se-à magna e soberana. 

 

 

 

 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Dilermando Dié de 

Alvarenga 

Presidente Membro Relator 
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