
EMENDA Nº 59, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2020 

 

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)” 

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 quatro emendas, sendo que a presente visa modificar o artigo 1º, que 

trata da redução dos subsídios dos Parlamentares. 

A proposta apresentada pela Mesa sugere que o patamar de redução dos subsídios 

dos Deputados Estaduais seja fixado em 30%. Com esta emenda, deseja-se que esse patamar 

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. 



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 27/4/2020. 

a) Janaina Paschoal 


