
, ú ,..

”fªx Câmara Municipal de Ribeirão Pretoian—mn—OI I'XP. n'> mix IUIU

thcuão Preto, em 23 da d=z=mbro «(e : 20

Pum

Em"), Sr. João Dória

umime-um & presença de vs" para encaminhar cupu do

requerimento nº 101510010 de amena du x :ÍCAdOÍ Maurícia Gasparimv

Sem mais. suhxcrwemwno» num prolesms de :síimn c Cºmmons:.“
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
tado de Sao Paulo

REQUERIMENTO DESPACHO

L/
Inacio DE APELO Ao Exmo SR JDM) com. GOVERNADOR [oesmm os sv, na. que RECONHECA DrRElro A
cuMPLEMENvAÇÃD nos Pkovamas pe Amssnuuom epsusxo nos pznnovumcs nA FEPASA Anwnuos ere
13rox/1914,cumc espzcmcn.

SENHOR PRESIDENTE

Através de presente, aperernos ao Exmo Sr João Dona. Governador eo
Esreeo ce SF pare me reconheça e empreende es'olças no senrrdo oe
rmplememar o comummente da epoeenraoone e pensãa dos rerrowenos oe
FEPASA , Ferrawa Pauhs'a > A, advmlldcs até13'05/1974

Com erenp, no ano de 1939 um grupn cunsmmda por 602 fenomenos
promºveu uma ação pererelorra um»; e FEPASA — rerrpvre Pauhsfa SA
obrerwenuo o rewnheumerto op (rena a cumulemerlaçãu oe pluvenms oe
aposenladona e pensões :cnfcrme eeseorreoo pera Lei n 200 de 13/05/1974 e
essrrn H-e ro. expressamente reconnemdo, ; orreuo eos f »evrarrcs eornmoos ale
essa data e percepção de compremenzaçee de eposenteoorr e perrsóes

() Governo do Eslada de SP e perw de 22 de dezembro de 1993, passou ereconhecer :: rerenoo oueue à compreme—teçee de orovsntº< e pensoes a todos osferrovrarms admmdos axe e data de Ler n 200, de 13r05'1974 (ProcessoAamrnrsrreuvo sms 342/94 Desoe enlào os lerrowános amsenlados, bem como
es penswmslas, pessaran— & receber (as verba de lama regmar e commua
paulanno seu padrao oe me ee acordº com os venormenros da rnewrdeoe

Ocorre que agora o Sec'etaua da Fezenoe oc Estaca ce SP emmoerennao es peordos oe oonoeesee :e :enseo aos aeeeneemes nompWEMenladn'i
dos apesemeeos ierrovreros da eyFepeso. que fereoeren apos a mera ee 13 de
novembro de 2019, dela em que enlmu em vrgor :: Emenoe Conshluclonal naus/2019

A Secrelana da Fazenda se oasera em pareceres eiabaradas em Junno de2010 pera Prooureoona Gerar ao Esladn de SP (r 35 e 451 que eme as dwersasrncansrsténcras ,«urrerces avhcam ; regra federal que veda & compremenleçeo oe
aposentadanas e pensões aos sermoree venerars. dos Estados e Munrcrpresamda que esses não «ennarr reenzepo eneraçees em suas legrsreçees rnternes e
que exalameme por rsso rão pooern se' rncmroos ne veoeçeo ccnuoe na normareeerar

Os pareceres rene :ruoos repreeemem m veroaoerro rerrecesso somal eoaí'omar drrerzos oe oennenes de persronrs— que me são ropses, multas com mareae em anos. que pessarerr toda uma uma ronwenao com & conoersze da gerenueem comer manter seu sustento eoenpp oe morte ou seu ctmuge aposentado e quem momento da perde seu nbngacas e errrrenxer essa srtuação que represenxeeren— de uma emma e orre tus adqmrldus deamemavs uma verdaderre cruemade
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mara Municipal de Ribeirão Preto
tado de São Pa Ilo

Ante à negawa da Secretaer da Fazenda pauhsla em cowceder a recerrua
compremenraçáa da here'ma & da pensàu fame necesszrru qu? muitos tenham
que mgressar cam ações .udmars vrsmrc: ;aranw um benshcm ;) ewsto na Ler n
4 819/58

arame mssu, os 'evnwarns apCsentacas a'r'vejam me o Exmo Sr
Gºvernadºr empreende asrurços mr se'mdo de rever a mansão do mgá)
rezendarra, vertendo & env-ceder a comshairemaçao de apºienlacnnas e pensões,
como acm exphcrtado

Assxm, REOUEREMOS, na term enpmenlal & depor: de mm o Plenárm
desta Casa de Lars, que seja em: umrajo a prasenle ma_çâo DE APELO anExmo Sr Joao Dóna com as homencgav 5 desta casa de st

ser; de Sessões 22 de cezsmnro de 2020

MAURÍCIO éAs RINI

Ve'eadf, PSD

Euu: 51

se na“;
Guueuudor m. aim

mm nawww»;
ª, Mummw qsm , 05550 sos
s“ p...» sp

OF Nº DAIA VL ,“ mmm; ?


