
EMENDA Nº 13, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2020 

I - Dê-se ao artigo 1º, do Projeto de Resolução nº 13 de 2020, a seguinte 

redação: 

“Artigo 1º - Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública 

no Estado de São Paulo, objeto do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020 e 

reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, o subsídio dos 

Deputados Estaduais, fixado na Lei nº 16.090, de 8 de janeiro de 2016, e alterações 

posteriores, fica reduzido em 50% (cinquenta por cento).” 

II - Dê-se ao artigo 2º, do Projeto de Resolução nº 13 de 2020, a seguinte 

redação: 

“Artigo 2º - Fica transferido à Conta Única do Tesouro Estadual o equivalente 

a 70% (setenta por cento) do saldo do Fundo Especial de Despesa da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 10.935, de 19 de outubro de 

2001, a ser destinado a programas e ações visando ao enfrentamento e mitigação dos 

efeitos sociais e econômicos da pandemia da ‘COVID-19’.” 

III - Dê-se ao caput do artigo 3º, do Projeto de Resolução nº 13 de 2020, a 

seguinte redação e acrescente-se o seguinte parágrafo único: 

“Artigo 3º - Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública 

no Estado de São Paulo, mencionada no artigo 1º, será reduzido em 50% (cinquenta por 

cento): 

[...] 

Parágrafo único - Aplicada a redução prevista no caput, os Parlamentares que 

assim desejarem poderão destinar os valores excedentes dos auxílios e cotas 

parlamentares, a que se referem os incisos deste dispositivo, às ações de combate ao 

novo Coronavírus (COVID-19), podendo, inclusive, especificar a exata destinação de 

suas verbas.” 

IV - Dê-se ao caput do artigo 5º, do Projeto de Resolução nº 13 de 2020, a 

seguinte redação, ficando suprimidos os incisos I a IV e parágrafos 1º e 2º: 

“Artigo 5º - Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública 

no Estado de São Paulo, decorrente da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 

fica proibido o pagamento de GEDs (Gratificações Especiais de Desempenho) já 

concedidas e a indicação de novas GEDs a todos os funcionários da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), restando garantido o pagamento dos 

respectivos salários.” 

JUSTIFICATIVA 

Considerando o estado de calamidade pública decretado no Estado de São 

Paulo, o Projeto de Resolução nº 13 de 2020, apresentado pela Mesa desta Casa, trouxe 

propostas de extrema relevância no que tange à redução de gastos e destinação de 



verbas às ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-19). Trata-se de proposta 

histórica, que pode servir de exemplo para as demais Assembleias Legislativas e 

Câmaras de Vereadores de todo o país e ao próprio Congresso Nacional. 

Insta consignar, de imediato, que a propositura sub examen acolheu muitas das 

propostas apresentadas por esta subscritora. 

Com efeito, já na Sessão Plenária do dia 30/03/2020, esta Parlamentar sugeriu 

que a Mesa desta Casa, dada sua competência, elaborasse Ato prevendo as seguintes 

medidas: (i) autorização para que Parlamentares que o desejassem destinassem suas 

verbas de gabinete ao combate ao novo Coronavírus (Covid-19); (ii) redução dos 

salários dos Parlamentares e suspensão das gratificações aos servidores; (iii) liberação 

dos recursos do Fundo Especial de Despesa da Assembleia Legislativa para destinação 

às ações de enfretamento à pandemia. 

Tais propostas foram incorporadas no Projeto de Resolução nº 11 de 2020, de 

autoria desta Parlamentar, publicado no Diário Oficial no dia 02/04/2020. Na sequência, 

na data de 22/04/2020, foram anunciadas as medidas propostas pela Mesa deste 

Parlamento, ora expressas no presente Projeto de Resolução nº 13 de 2020. 

Desde logo, destaca-se que, ao contrário do sustentando por nobres pares, o 

Projeto de Resolução em apreço não se revela ditatorial, uma vez que muitos foram os 

Deputados que, desde o início da crise, fizeram propostas contempladas no texto, esta 

Parlamentar, inclusive, como se depreende do PR 11/20. 

Não obstante, a fim de colaborar para o aprimoramento da propositura, 

conferindo maior clareza à redação dos dispositivos dela constantes, bem como maior 

segurança jurídica, esta Parlamentar propõe a presente emenda, visando modificar 

quatro de suas previsões, conforme explanado a seguir. 

A primeira delas sugere que o patamar de redução dos subsídios dos Deputados 

Estaduais, fixado no artigo 1º em 30%, seja majorado para 50%. Essa medida se faz 

necessária, por um lado, para que sejam somados ainda mais recursos, tanto quanto 

possível, no enfrentamento aos efeitos da pandemia; por outro, para que, cortando na 

própria carne, o Legislativo Estadual possa sinalizar aos demais Poderes, que procedam 

no mesmo sentido. Muitos Parlamentares já se mostraram favoráveis à elevação. 

A segunda alteração proposta, relativa ao artigo 2º do Projeto, diz respeito à 

transferência de 70% do saldo remanescente do Fundo Especial de Despesa da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a Conta Única do Tesouro 

Estadual. 

Esta Parlamentar, por inúmeras vezes, já se manifestou criticamente com 

relação à utilização do Fundo, tendo, inclusive, apresentado no Projeto de Resolução nº 

11 de 2020 a proposta de transferência de até 95% do saldo existente para o Tesouro do 



Estado, a fim de que os recursos fossem aplicados nas ações e serviços de saúde contra 

o novo Coronavírus (COVID-19). 

A presente subscritora reconhece como acertada a proposta da Mesa; contudo, 

entende como necessária a supressão do termo “remanescente”, apenas para deixar claro 

que o patamar de 70% a ser transferido ao Tesouro do Estado incidirá sobre todo o 

saldo do Fundo, e não apenas sobre os valores excedentes. 

Isso porque, em uma primeira leitura, a redação do dispositivo pode dar 

margem a interpretações equivocadas, excluindo do valor sobre o qual recairá o 

percentual de transferência os saldos que já possuam determinada destinação, em 

especial os milhões envolvidos nas licitações referentes à contratação de publicidade, 

fato já tão criticado por esta Deputada. 

Essa questão foi levantada pela subscritora, durante a 7ª Sessão Plenária 

Extraordinária, realizada em ambiente virtual na data de 23/04/2020, questionando 

acerca de qual seria o real alcance de incidência do patamar de transferência do Fundo 

Especial de Despesa da Alesp. Na sequência, o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia 

Legislativa, Deputado Cauê Macris, esclareceu que a intenção é de que sejam 

transferidos 70% do valor total do Fundo e corroborou a sugestão de suprimir o termo 

“remanescente”, a fim de dar maior clareza ao texto normativo. 

A terceira modificação proposta na presente emenda, referente ao artigo 3º do 

PR nº 13 de 2020, diz respeito à majoração do patamar de redução do Auxílio-Encargos 

Gerais de Gabinete de Deputado e das cotas parlamentares a que se refere o inciso II, do 

art. 3º, do Projeto em tela, de 30% para 50%, e à inclusão da possibilidade de que os 

Parlamentares que assim desejarem destinem os valores excedentes de suas verbas de 

gabinete (Auxílio-Encargos Gerais de Gabinete de Deputado) e das cotas parlamentares 

às ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-19), sendo-lhes, ainda, permitido 

indicar a destinação que desejam dar a esses recursos. 

A redução proposta no Projeto de Resolução apresentado pela Mesa desta Casa 

de 30% do valor do auxílio e das cotas citadas representa, por óbvio, medida de extrema 

relevância em qualquer circunstância, mas ganha cores no atual cenário de calamidade 

pública, sendo certo que, com o objetivo de somar maior quantia, acredita-se que o corte 

pode ser ainda maior. Muitos Parlamentares, aliás, já se mostraram favoráveis à 

elevação. 

Para além dessa redução, sabe-se que muitos Parlamentares não utilizam a 

totalidade da verba mensalmente disponível, razão pela qual poderiam destinar tais 

valores aos programas e ações de enfrentamento à pandemia. Esta Deputada, por 

exemplo, dos mais de R$ 33.000,00 (trinte e três mil reais) que tem disponíveis 

mensalmente, raramente utiliza montante que atinja R$ 1.000,00 (hum mil reais). 



Ora, não é justo que o Parlamentar tenha poder para gastar essa importante 

verba com material de gráfica, por exemplo, que em regra vai para o lixo, mas não com 

o combate a essa terrível doença, que desafia a humanidade. A liberdade Parlamentar 

também deve se verificar mediante o poder de definir como a verba parlamentar pode e 

deve ser destinada ao bem comum, mormente em tempos de calamidade pública e 

pandemia. 

Por fim, a quarta alteração proposta, relativa ao artigo 5º da propositura sub 

examen, diz respeito à redução da remuneração dos servidores ocupantes de cargos de 

provimento em comissão, do Quadro de Servidores da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. 

Esta Parlamentar entende como medida mais acertada (sobre a qual não pairam 

controvérsias) a suspensão imediata do pagamento das Gratificações Especiais de 

Desempenho (GEDs) já concedidas, bem como a proibição de novas concessões, 

mantendo-se, contudo, o pagamento dos salários dos servidores. 

Isso porque, conforme dispõe a Lei Complementar nº 1.011 de 2007, as GEDs 

são gratificações discricionárias, concedidas a critério da Mesa da Assembleia 

Legislativa, não sendo necessário que sejam instituídas por lei. Tais gratificações, como 

é sabido, são pauta de intensas polêmicas, dado o montante de seus valores e a completa 

ausência de controle e fiscalização de sua distribuição, tendo sua legitimidade, 

inclusive, sido questionada pelo Ministério Público. 

Por outro lado, a redução dos salários, muito embora passível de ser feita, abre 

portas para indesejável questionamento judicial. 

Pelas razões expostas, reafirmando a importância do Projeto de Resolução nº 

13, de 2020, no enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), entende-se por bem o 

acolhimento da Emenda ora proposta. 

Sala das Sessões, em 24/4/2020. 

a) Janaina Paschoal 


