
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

OFEXP. nº 1396/2018

Ribeirão Preto. em 21 de dezembro de 2018

Para

Exmo. Sr. Paulo Guedes

Dirigimo-nos à presença de V.Sª. para encaminhar cópia do

requerimento nº 7244/2018 de autoria da vereadora Gláucia Berenice.

Sem mais. subscrevemo—nos com protestos de estima e consideração.
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SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

EMENTA : M/MOÇÃO DE APOIO A ANUTENÇÃO DO,
FINANCIAMENTO DO SISTEMA s NOS NIVEIS
ATUAIS

que o futuro Ministro da Economia, Sr. Paulo
Guedes, anunciou cortes na contribuição ao
sistema 8, o que foi confirmado pelo indicado à
secretaria especial da Receita Federal, Sr, Marcos
Cintra;

que ainda falta precisão do nível do corte
pretendido e dos efeitos sobre os serviços
sustentados pelas entidades empresariais —

indústria, comércio, transporte -— e seus
beneficiários, mas, de antemão, entendemos que a
medida, se tomada, visará desonerar a folha
salarial das empresas, sendo essa a única
vantagem a ser vislumbrada;

que essas entidades sociais têm em sua
contribuição a fonte da manutenção de seus
serviços e investimentos, que incluem ensino
fundamental e médio de qualidade, atividades
esportivas e sociais, ensino profissionalizante,
atendimento médico e social, oferecendo um
suporte às famílias de trabalhadores dos
respectivos segmentos e também para a
comunidade em geral, que reconhece o valor dos
serviços prestados;

que o anúncio traz instabilidade e que para abrir
novas vagas de emprego há alternativas políticas
que não se inserem na contraprestação direta de
serviços de interesse público.
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REQUEREMOS na forma regimental seja oficiado o Governo
Federal, através do Ministério da Fazenda, em
nome do ministro neste momento indicado, Sr,
Paulo Guedes e encaminhada essa moção de
apoio ao Sistema S por esta Casa de Leis,
solicitando que sejam mantidas as atuais regras de
financiamento das atividades dessas entidades
sociais por meio da contribuição em folha de
pagamento.

Sala das Sessões 20 de dezembro de 2018
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