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 Após derrubadas as liminares que mantinham 
em suspenso a tramitação da reforma da Previdência 
em São Paulo, a base governista na Assembleia Le-
gislativa (Alesp) foi rapidíssima e já colocou a PEC 
18/2020 em primeiro turno de votação na terça, 18/2. 
O resultado foi apertado para o governo, registrando 
57 votos a favor da proposta e 31 contrários. Foi a con-
ta justa para aprovação, pois as PECs exigem o voto de 
3/5 do total (são 94 deputados).
 Nesta quarta, 19/2, às 19h, está prevista a vo-
tação em segundo turno. Da mesma forma, são neces-
sários 57 votos para aprovação. Se isso ocorrer, é pos-
sível que o outro instrumento da reforma de Doria (o 
PLC 80) entre em primeiro turno na quinta, 20/2.
 O saco de maldades de Doria engloba o au-
mento da alíquota de 11% para 14% (confisco salarial), 
aumenta a ida-
de mínima para 
aposen tador ia , 
muda a fórmula 
de cálculo, limita 
o acúmulo de be-
nefícios, muda as 
regras da pensão 
por morte, entre 
outros ataques.
 As enti-
dades represen-
tativas do fun-

Em votação apertada, Alesp aprova 
PEC 18 em primeiro turno. Entidades 

convocam mobilização para hoje, dia de 
segundo turno de votação

cionalismo – entre elas a Adunesp e o Sintunesp 
– convocam todas e todos que puderem comparecer 
à Alesp hoje. Também orientam uma campanha de e-
-mails urgente para pressionar os deputados. 
 A lista dos endereços está no link 
https://www.al.sp.gov.br/deputado/contato/. 
 Destaque para os deputados Mauro Bragato 
(PSDB) e Fernando Cury (Cidadania), ambos com 
ligação à Unesp, este último presidente da Frente em 
Defesa da Unesp, que votaram CONTRA o funcio-
nalismo. Escreva para eles (mbragato@al.sp.gov.br e 
fernandocury@al.sp.gov.br) e outros parlamentares 
de sua região, cobrando que votem a favor dos direitos 
dos servidores públicos, contra a reforma do governa-
dor Doria.
  Vamos à Alesp hoje! Pressão nos deputados! 

Mande e-mail urgente para os deputados
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