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Acrescenta-se o seguinte § 5º ao artigo 5º do Projeto de Lei nº 307, de 2020:

"Artigo 5º - Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão fixados na
proposta orçamentária do Estado para 2021, devendo as liberações mensais dos recursos do
Tesouro respeitar o percentual global de 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete
centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do Estado, no mês de referência.:
(...)
§ 5º - Aos valores previstos no caput será acrescido montante suficiente para que as
Universidades Estaduais possam aumentar em 100% os recursos destinados ao desenvolvimento
de pesquisas na área de saúde, tendo como referência os valores despendidos no exercício
de 2020."

JUSTIFICATIVA

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

Diante da pandemia de Covid-19 ficou ainda mais evidente para todos a importância dos
investimentos em pesquisas, ciência e tecnologia, especialmente nas Universidades
Estaduais.
Ante uma onda de negação da ciência e cortes nas verbas para o fomento e desenvolvimento
de pesquisas, foi necessária esta terrível pandemia que ceifou tantas vidas, colocou em
cheque nosso sistema de saúde e atingiu profundamente nossa atividade econômica para que a
sociedade de maneira geral se atentasse para a importância e indisponibilidade do apoio às
pesquisas científicas, especialmente no que tange à saúde da população, princípio este
fundamental da República e do Estado de São Paulo.
Infelizmente o que temos acompanhado nos últimos anos foi justamente o oposto, um
sucateamento cada vez mais profundo das universidades e a retirada de incentivos e
suportes às pesquisas científicas.
De maneira que cabe a esta Assembleia garantir que não faltarão recursos às Universidades
Estaduais que buscam o conhecimento visando apenas o interesse geral da população e a
garantia da saúde pública, direito de todos, para que no futuro estejamos melhor
preparados para eventuais crises e desafios como o que agora se apresenta.
Razão pela qual conto com o apoio de Vossas Excelências.

AUTOR(ES): DEPUTADO(A) EMIDIO DE SOUZA - PT

Código: 924 29/05/2020 17:40:03

CAUÊ MACRIS

EMENDA Nº
AO PROJETO DE LEI

497
307/2020

JUNTE-SE


