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OFÍCIO 2/2019

-c IsQQ^CÀ Comissão de Interesses Difusos e Coletivos 
Câmara Municipal de Carazinho ,ss-;

Assunto: Solicitação para alteração da composição de membros do Conselho Deliberativo do 
PreviCarazinho.

Prezados Senhores Vereadores,

Nos dirigimos à Comissão sugerindo uma proposta de emenda ao Projeto de Lei 
Complementar N^ 9/2019, o qual está em tramitação pela Casa Legislativa. O referido projeto 
dispõe sobre nova redação da Lei Complementar N2 115/2017 em diversos Artigos. A sugestão 
de emenda cabe, especificamente, ao Art. 14 que trata da composição do Conselho Deliberativo, 
órgão de normalização e de decisão do PreviCarazinho, que tem 7 (sete) membros.

É importante salientar que, desde que foi inaugurada a norma, em 2007, os 
servidores do Poder Legislativo Municipal nunca tiveram representatividade assegurada no 
conselho. Acreditamos que os servidores do Poder Legislativo devem ser representados no 
Conselho Deliberativo do RPPS de Carazinho da mesma forma como ocorre em vários RPPS do 
Rio Grande do Sul, a exemplo de Porto Alegre no PREV1MPA, de Santa Rosa no PREVIROSA e de 
Alegrete no ALEGRETE PREV. Citamos também a Lei Federal NQ 9.717 de 1998, que dispõe sobre 
regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios, em seu Art. I9. VI 
transcrito na íntegra: "pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime 
e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos 
colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e 
deliberação." Grifo nosso.
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Em suma, reivindicamos a criação de uma vaga no Conselho Deliberativo do 
PreviCarazinho para ser ocupada por Servidor Público Efetivo do Poder Legislativo de Carazinho.

I Atenciosamente,

LUIS FERNANDO 
URSCHEID

VIVIANE MULLER 
IUTENEZES

GUST/ NARDO
'SIMON
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FABIANO SANTIAGO 
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