
Carta Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco 

Servidoras e servidores, 

Como a maioria já sabe, foi enviado à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 
07/2021, que trata “das aposentadorias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Município de Osasco, e dá outras 
providencias”. Ou, para nós, simplesmente da Reforma da Previdência. 

Não foi fácil adaptar a Emenda Constitucional nº 103/2019 à realidade de nossas servidoras e 
servidores. Mas, com ajuda de todos os segmentos, com muito diálogo e imbuídos de espírito 
democrático, conseguimos. 

Queremos ressaltar que não queríamos ter que fazer isso em nossa gestão. Aliás, acho que 
ninguém quis fazer. Mas o desafio estava aí e precisava ser encarado. E encaramos. 

Encaramos porque era necessário para garantir o melhor ao nosso servidor. Caso não o 
fizéssemos em até dois anos a contar da publicação da EC 103 (portanto, até outubro de 
2.021), valeriam suas regras a todos. E podemos dizer que, em alguns casos, seria ela até cruel. 
Haveria situação absurdas de um servidor, que já contribuiu por quase 30 (trinta) anos, ter que 
contribuir no mínimo mais 10 (dez) anos!!! E este apenas um exemplo. 

Não podemos aceitar isso. 

A razão do IPMO existir é você! É obrigação dos gestores que aqui se encontram buscar 
alternativas para trazer regras mais benéficas e melhores alternativas para a sua 
aposentadoria, seja na idade ou no cálculo dos benefícios. 

E dentro da transparência que cerca a atual gestão, convidamos todos a participar da primeira 
reunião pública da história do Conselho Municipal da Previdência, que será no próximo dia 
25/10, às 10h00, na sala Osasco. Na ocasião, apresentaremos uma palestra sobre a Reforma e 
vamos esclarecer dúvidas sobre o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal. 

Contamos com a presença de todas e todos e, mais uma vez, muito obrigado pela confiança 
depositada. Tenham a certeza de que transformaremos o IPMO num modelo para todo o 
Brasil. Afinal, esta é a casa do Servidor!!! 
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