
menagem ao saudoso presidente Nélio

Mazzutti e à tesoureira Nereide Santos,

houve a apresentação do site da entidade -

www.aspalsp.org.br - e foi servido um

brunch com o tradicional bolo de aniver-

sário e o “Parabéns a Você”.
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Entidade filiada a: CCM/IAMSPE, FENALE, FESPESP, CNSP, INSTITUTO MOSAP E PÚBLICA

ASPAL comemora seu 13º aniversário com
reunião festiva e lançamento do seu site

A Associação dos Servidores Aposen-

tados e Pensionistas da ALESP - ASPAL,

comemorou, dia 6 de abril, seu 13º aniver-

sário em cerimônia que contou com a pre-

sença de grande número de associados. Pre-

sentes, também, o secretário geral da

FENALE, José Eduardo Rangel, represen-

tando o presidente João Moreira; o presi-

dente do SINDAP-SP, Genaro Filizzola;  o

presidente da Comissão Consultiva Mista do

IAMSPE - CCM/IAMSPE, Guilherme Nas-

cimento;  Sylvio Micelli, representando o

nosso colega e associado Antonio Tuccilio,

presidente da CNSP - Confederação Naci-

onal dos Servidores Públicos; e Rita Ferraro,

da AFALESP.
Durante o evento, foram lidas corres-

pondências de autoridades parabenizando a

ASPAL, inclusive ofício do presidente da

ALESP, Deputado Cauê Macris.

Para o presidente da ASPAL, Gaspar

Bissolotti Neto, é “muito bom ver a semen-

te plantada pelo saudoso presidente Nélio

Mazzutti e outros fundadores da ASPAL que

já nos deixaram, se desenvolver e dar bons

frutos, pois a nossa entidade é hoje respei-

tada no Brasil todo por sua luta em defesa da

categoria”.

Lembrou ainda que “entidades como a

nossa ASPAL são de extrema importância

neste momento em que tramitam propostas

constitucionais que visam eliminar direitos

dos trabalhadores, inclusive de aposentados

e pensionistas, como a Proposta de Emenda

Constitucional - PEC nº 287/2016, que tra-

ta da Reforma da Previdência. “Não pode-

mos deixar essa PEC ser aprovada e preci-

samos do apoio de todos os aposentados e

pensionistas para que apelem a seus deputa-

dos federais a fim de que votem contra essa

danosa Reforma da Previdência”, ressaltou.

Durante a cerimônia foi prestada ho-
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O Recadastramento dos Aposentados
da ALESP será realizado até

31 de maio de 2017 na sala 2074 (SAP)
Informações pelo ))))) 3886-7206

Recadastre-se JÁ e garanta seus vencimentos


