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Acrescenta-se o § 1º ao artigo 17, do Projeto de Lei nº 307, de 2020, renumerando-se os
demais:
"Artigo 17 - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação
financeira, para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de
atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à
participação de cada Poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública, excluídas as
despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, inclusive aquelas destinadas
ao pagamento do serviço da dívida.
§ 1º - É vedado o contingenciamento de recursos para construção, manutenção e reformas de
escolas públicas.
(...)"

JUSTIFICATIVA

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

É público e notório que o principal elemento para o desenvolvimento da educação é o
trabalho pedagógico que é desenvolvido pela comunidade escolar. Estudantes, professores,
especialistas e funcionários é que garantem um ensino de qualidade que busque o
envolvimento dos pais e da comunidade onde a escola está presente.
No entanto, não se pode subestimar a importância da infraestrutura colocada a serviço dos
educadores. Estudiosos da educação, como a pesquisadora Adriana Ramos da Unesp, ressaltam
que a precariedade da infraestrutura dificulta o trabalho dos professores e o desempenho
dos alunos. Acrescente-se que os problemas que afetam a estrutura física das unidades
escolares muitas vezes comprometem a segurança e a tranquilidade das pessoas.
Nesse campo, a situação no Estado de São Paulo é gravíssima. A infraestrutura das nossas
escolas está em processo constante de deterioração. O problema, de longa data, vem se
agravando a ponto de ser uma das principais pautas de reivindicação de pais, alunos e
professores com repercussão muito forte na imprensa.
As causas desse grave problema já foram detectadas pela própria Secretaria Estadual de
Educação. Relatório apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 2018,
indicava que menos da metade das demandas de recuperação dos prédios era atendida. O
orçamento para reformas e manutenções das escolas caiu cerca de 75% entre 2014 e 2018,
segundo informações do jornal Folha de São Paulo.
Assim, a aprovação da presente emenda se faz imperativa ante a possibilidade de
contingenciamento ainda maior dos recursos destinados à construção, manutenção e reforma
de escolas públicas, gerando verdadeira situação de calamidade no ensino público estadual,
de maneira que se faz necessário frear esta política de sucateamento do ensino público.

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

Código: 925 29/05/2020 17:42:03

CAUÊ MACRIS

EMENDA Nº
AO PROJETO DE LEI

498
307/2020

JUNTE-SE




