
TEOR

Acrescenta-se os incisos I, II e III ao artigo 2º, do Projeto de Lei nº 307, de 2020,
renumerando-se os demais:
" Artigo 2º - As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2021 estão
estabelecidas na Lei nº 17.262, de 09 de abril de 2020 que institui o Plano Plurianual -
PPA para o quadriênio 2020-2023,elaborado de acordo com as seguintes diretrizes de
Governo:
I - promoção da igualdade social, visando contribuir para a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais;
II - priorização dos investimentos em educação, pesquisa e inovação, visando a inclusão
social e a promoção do desenvolvimento econômico;
III - valorização e proteção dos direitos da pessoa humana"

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e, consequentemente, dos
estados federados, estabelecidos por meio do artigo 3º da Carta Magna:
"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação."
Assim, não pode a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao estabelecer suas metas e prioridades
relegar os princípios regentes da República.
A promoção da igualdade social pela erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais possui, como demonstrado, previsão expressa no inciso III do artigo 3º.
Enquanto que a valorização dos direitos humanos é base fundante para se atingir o objetivo
pleiteado no inciso I do mesmo, qual seja, construir uma sociedade livre, justa e
solidária.
Conquanto que a priorização da educação, por seu turno, é instrumento primordial para a
obtenção de todos os princípios e objetivos basilares da República trazidos pelo artigo 3º
e também pelo artigo 1º da Carta Magna, além de ser direito social universal garantido
pelo artigo 6º da mesma.
Assim, não é possível que por uma política de governo que diz se pauta pela "inovação" e
"eficiência", apenas vise a redução do estado e marginalize os princípios e fundamentos
que por força constitucional devem pautar todos os governos, independentemente de matriz
ideológica e política.
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