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Excclcnússimo Scnhor Presitleltc da Câmara tr{unicipal dc CascaYc

CÂMARA MUNICiPÂL DE CASCAVEL

l;

r\ Cârnata N'Iurucipal de Cascavel, por meio de scus lepresentantes lcgais, subscritorcs da

pÍescntc proposição lcgislaur.a, nôs tcrn'ros que regem o arts. 157 e 1SlJ do Regirnento Intcrncr
desta Casa, soücitam que scja encaminhado cxpecliente ao F)xmo. Senhor Adcmar Traiano,
Ptcsidente da N{csa da ;\ssemblcia Legislativa do llstado clo Paraná, hipotecando apoio e

urgência a dcliberação do Pto)cto de Lei n" 118/2019 cle Autoria do Deputado Coronel Lee c
Coautor Delcgaclo Recalcatti, o <1ual tem por r:lr)etivo altetar o inciso II, do artigo 40, da Lei n"
12.398,de 19913, para presenar <: duerto adquirido aos proventos clc inatir.'idade para os nrütares
estaduais,

E a N{oçiro, Sala das Sessõcs

Casca aI24 de junho de 2019

do Hallbctg
acl:lr/PPL

Espínola
t/PSC

1T

\rereador,/PS[)

Olavo Santos
Vercador/l'HS

Cels

.#
Sidnêi Mazutti
Ycrclclt.rr.,/1)SL

Valdecir Alcântata
Vcreaclot/PSL

o

C
e

nle asâ ta
Yetcadoi D[,NÍOS

I

Dr.
\,'crc

AS t1

sae nlor
Vcrcr<lo il (l

P\,
.idor /P OS

d
rr

Paulo Po
Ycrcador/

c

oll
Rua PeÍnambuco, 1843 Centro cEP 85810 021 Cascavel - Paraná t'ilr.l

Fone l45l 3321-8800 Fãx l45l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br ' e mêil: admin@camaracascavel.pr.gov.br

/1t
Í,-

I

I
I

I

/)
I

/{



@âmsrn fr[untctpst àe OsgcaVel

C n o
\iqrc1lilor

afael Brugncrot
crcador/PSB

Romulo Quintino
Vereadot/PSLPSC

{
I

\

a clo r/ \rereadot/PP

.f usúl.rcndva

Os vereadotcs snbscriros, r,eeu pelo prescnte apclat los Nobrcs Deputados t urgônci,r rrl
deüberacão, bcn.r cotno aprovação da proposição legislatir.a que tchl por objetir.o alterar o inciso II. d<>

artrgo.l0, da Lei n" 12.391:i, de 199ti, para preser.r'ar o direito aclquirido âos provcnros de inatir.idade para
os tnilirarcs estacluais, tefldo como autot o Deputado Coroncl I -ce e Coautor Delegaclo Ilccalcrtti.

ALern"12.398/98 atualmcnte eln rigência, cria o Sistcma de Seguridade Funcional do Estadn do
Paraná, ftansforma o Insdtuto dc Prer.idência c,\ssistência aos Serwidorcs do Estado do Paraná lPtr
em seniço social autônomo, denominado Parauá Prcvidência.

Iirisa-se quc ern scu atúgc.r.10, incisr., II, a rcfcr.ida lci chsciplina da sc.guintc foÍmn:

AÍt. 40. ( ) cancchr.ncnfo da inscriçàc do segr:rndo :ra

PÁII,ÀN;\PRÊ\,IDÊNCIÀ tlar sc,á:

(.^\ Ou sela, a rcferich l

) \ Prcvidências sc tlará tarnbém q
/ rcmunerada ou teformado

ei dctcrt.nina cluc o cancclarncnto da inscriçiLo do segumdt., na Parlní
uando o scn'i<ir público estrtdr.ral aú.o, inaúr.o, militar da ativa, da rcsctva

cr it
inconstit.ucionaliditdc na redaçiro do artigo.10, inciso IL

Frisa-sc que com o advento da Irmcnda Constitucional \' 20/1998, foi arlomdo o Rcgime
Previdenciádo de Carátet Contributivo no Btrsil, c cm Lazão disso o sen'idot/mütar quc cfetuou
contribuiçôes à Pataná Prer.idência durante toda a sua carrcira, dispõe de ditcito aclquirido à Percepçàr>
dos provcntos proporcionais ao tempo r1c couuibuiçào, além do status constitucional de segurado do
rncsmo regime.

r\inda, que o rlircitr.l à aposcntadorin, é urn bcnefício prcvidenciário dc natureza contributiva, c
estc dcsvj:tcula-se do clireito ao excrcício do cllgo, pois ur.na vcz cumprirlos os requisitos c( )r1s ünl cion:ris

il irÍt tc
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II - pela pcrtlt de srra condição de scn,idor público estadual ativo.
inativo. miütat da ativa, da rescrva rernune rada ou reformadr:.

pata obtenção dc aposentadoria, o direir<.r dcsses torna sc direito adquirido.
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E, ain<Ja necessário destâcar a Açào Direta de Inconstitucionalidadc n" 5746, quc trarnita no
Suptcmo Tdbunal Federal, questionando a constitr,rcionahdade do inciso II do artrgo 40 dt Lei u'
1,2398/98, pois a aquisiçào do dircito do militar estaduai à pcrcepçào dos proventos dc aposentadoria é

um tetlcxo do catátcl conttibutivo do rcgrmc próprio de prcr.i<lência prc\.isto nâ Ccxrstituiçào Fedcral,
ou seja, estc não pode scr confundido corn a PF-ltt)À DE FUNÇ,\O, crn raziro de proccsso disciplnar,
pois comc.r é sa}:ido após completar o tcmpo dc conü:ibuição quc lhe faculta ingressar na inativiclade, ó

dircito do mütar estadual scr segurado da Paraná Prcviriência.

l)essa fotma, diante das razôes quc sustentam a presente i\{ocão, r'isando hipotecar aporo e
solicitar utgôncia na dclitrcracào e aptovação cl,.r prcsente proposta legislativa, conto coÍn o apoio dr:s

Nobrcs Deputadt.»s, r'isando apcnâs quc os nrütates cstacluais nào scjam punidos com a pcrda de

condição dc segrrrado da Paralrá Prcvidência, pois se contribuírattt durantc sua catreita, não é justt 
' .1uc n

perda de condição cle militar estadull sc confunda corr seus ditcitos do benc6cio ptevidcnciário.
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