
Requerimento Nº: 3130 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 25 de Junho de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO

CEARÁ - DATAPREV, SOLICITANDO A REGULARIZAÇÃO E A

CONSEQUENTE CONCESSÃO DAS PARCELAS REFERENTE AO

AUXÍLIO EMERGENCIAL EM FAVOR DOS MILITARES DA RESERVA DO

CEARÁ QUE PRESTARAM SERVIÇO EM CARÁTER TEMPORÁRIO,

VISTO QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO EXÉRCITO BRASILEIRO

OCORREU EM RAZÃO DA OBRIGATORIEDADE, NA FORMA QUE

INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente à Empresa

Pública Federal no Ceará - DATAPREV, solicitando a regularização e a consequente concessão das parcelas referente ao Auxílio

Emergencial em favor dos militares da reserva do Ceará que prestaram serviço em caráter temporário, visto que a prestação do

serviço ao Exército brasileiro ocorreu em razão da obrigatoriedade, na forma que indica.

Justificativa:

Este parlamentar recebeu a informação que alguns militares da reserva do Ceará que prestaram serviços de forma temporária ao

Exército brasileiro tentaram solicitar os benefícios oriundos do Auxílio Emergencial, contudo, obtiveram a solicitação indeferida sob o

argumento, principalmente, de que os solicitantes ainda eram militares.

	Alguns beneficiários chegaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial, contudo, as demais não foram depositadas. Os

militares da reserva que prestaram os serviços em caráter temporário acreditam que houve algum equívoco ao realizarem o

cruzamento dos seus dados e acabaram por confundir com os militares da reserva (aposentados) que receberam os valores

indevidamente.

	Nesse sentido, deixo bem claro que os militares aqui representados são aqueles que prestaram serviços ao Exército brasileiro de

forma temporária e hoje não possuem qualquer vínculo formal, razão pelo qual fazem jus a percepção do restante das parcelas do

auxílio emergencial.

	Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios dos beneficiários que integram este requerimento.

Endereço:

Av. Santos Dumont, nº 3060, 2º e 3º andares, Aldeota, 
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CEP: 60150-162, Fortaleza/CE.

Sala das Sessões, 16 de Junho de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 16.06.2020

Data Leitura do Expediente: 25.06.2020

Data Deliberação: 25.06.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 14.07.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01446/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 03130/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 16/7/2020.
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