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Audiência Pública dia 16 de abril na 
Alesp

http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1

Servidores que tiveram descontos indevidos de INSS ou 

SPPREV podem pedir restituição.

Você sabia que os trabalhadores brasileiros vêm perden-

do parte do seu salário há muito tempo? Esse dinheiro 

deveria estar fortalecendo orçamento de milhões de 

famílias, no entanto, está indo para as mãos do governo. 

Infelizmente não é incomum o recolhimento de contri-

buições previdenciárias de forma indevida e isso tem 

acontecido com regularidade. A boa notícia é que uma 

parcela signi�icativa pode ser recuperada. 
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Entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa do 

Serviço Público aprovaram na segunda-feira, 5 de abril, 

calendário de ações das próximas semanas. O encontro 

contou com a participação do deputado estadual Carlos 

Gianazzi (Psol). As entidades reforçaram a importância 

da mobilização para a Audiência Pública, dia 16 de abril, 

às 17h, na Alesp.  Na pauta do debate, a defesa da vacina 

para todos, o combate à PEC 32/20 (reforma administra-

tiva), aprovação do PDL 22/20, que anula os efeitos do 

Decreto 65.021 (con�isco das aposentadorias), entre 

outras demandas.  

Servidor, você pode ter valores a  
recuperar
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O Sispesp está sempre em busca de novas vantagens para 

nossos associados. Por isso, �irmamos convênios com 

diversas instituições e prestadores de serviços. Uma 

dessas parcerias é o Clube Pronaserv. 

Um programa recheado de descontos, promoções e van-

tagens exclusivas em empresas parcerias com condições 

especiais em produtos e serviços. 

O programa também oferece acesso à redes credenciadas 

na área de alimentação, educação e lazer.  Não perca 

tempo. O Clube Pronaserv é mais uma forma do Sindicato 

garantir descontos imperdíveis e toda a comodidade 

para você e sua família. 

Sispesp fecha nova parceria com 
Clube Pronaserv 

Servidores contra o confisco das apo-
sentadorias

Os servidores públicos do Estado de São Paulo travam 

uma luta contra os efeitos do Decreto 65.021/2020, 

publicado pelo governador João Doria em 19 de junho de 

2020. A iniciativa instituiu o desconto de 12% a 14% nas 

aposentadorias e pensões com valor entre o salário-míni-

mo nacional (R$ 1.100) e o teto do INSS (R$ 6.433,57). 

Antes, só tinham esse desconto, os bene�ícios que eram 

superiores ao teto.P ara combater os efeitos da medida, 

considerada um verdadeiro con�isco das aposentadorias, 

entidades que representam os servidores atuam na 

Assembleia Legislativa de SP pela aprovação do Projeto 

de Decreto Legislativo (PDL) 22/2020. 
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