
TEOR

Acrescenta-se o seguinte § 6º ao artigo 5º do Projeto de Lei nº 265, de 2021: "Artigo 5º -
Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão fixados na proposta
orçamentária do Estado para 2022, 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.: (...) § 6º - Aos valores previstos
no caput será acrescido montante suficiente para que a FAPESP e as Universidades Estaduais
possam aumentar em 100% os recursos destinados ao desenvolvimento de pesquisas na área de
desenvolvimento de veículos automotores movidos à energia elétrica.

JUSTIFICATIVA

A mudança da matriz energética mundial é uma realidade na grande maioria dos países
desenvolvidos, nos dias de hoje, os governos cada vez mais voltam seus esforços para
estabelecer novas políticas de produção e consumo desta comoditie, visando uma coalizão
entre diversos interesses, como por exemplo, a preservação do meio ambiente, o
barateamento da produção e a não dependência de combustíveis fósseis.
Tal mudança de panorama tem de ser proporcionada por uma aliança ampla entre diferentes
componentes nacionais, sendo o caminho traçado pela parceria entre a pesquisa acadêmica e
a produção industrial a combinação ideal, aliando assim, o desenvolvimento de novos
conceitos a um aumento de capacidade produtiva.
De maneira que este assunto se mostra imprescindível e inadiável, razão pela qual deve
necessariamente conter previsão expressa na presente Lei de Diretrizes Orçamentárias, por
meio da aprovação da presente emenda, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade.
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