
EMENDA Nº 60, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2020 

 

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 75% 

(setenta e cinco por cento) do saldo do Fundo Especial de Despesa da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, instituído pela Lei n.º 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’.” 

 

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 propositura 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 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.  

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 sugestões contempladas no texto, esta Parlamentar, inclusive, 

como se depreende do PR 11/20.  

Não obstante, a fim de colaborar para o aprimoramento da propositura,  eleva-se um 

pouco o montante a ser transferido e se retira o termo remanescente, apenas para deixar claro 

que o patamar de 75% a ser transferido ao Tesouro do Estado incidirá sobre todo o saldo do 

Fundo, e não apenas sobre os valores excedentes.  

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

Extraordinária, realizada em ambiente virtual na data de 23/04/2020, sendo certo que o Exmo. 

Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Cauê Macris, esclareceu que a intenção é 

de que a porcentagem a ser transferida recaia sobre o valor total do Fundo.   

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 


