Encarte

COM APROVAÇÃO
PARCIAL DO PL 529,
DORIA APROFUNDA
DESMONTE DO ESTADO
A tese ultraliberal do “Estado mínimo” conduz inevitavelmente à
dilapidação do patrimônio público e ao desmonte dos serviços públicos
essenciais à classe trabalhadora e às camadas mais vulneráveis da
população.
O governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro, assim como
outros governantes eleitos em 2018, aplicam essa política de forma
contundente desprezando qualquer diálogo, debate ou respeito pelas normas
mais fundamentais da democracia. Vale tudo para aprovar seus projetos,
que visam sempre favorecer o poder econômico, os bancos e os setores
privilegiados da população, que constituem sua base de apoio social e seus
esquemas de financiamento eleitoral.
No caso da tramitação do PL 529/2020 (que se tornou a Lei
17.293/2020), Doria, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e
sua base aliada usaram de todas as manobras e artifícios possíveis. Mais
grave: há denúncias concretas de que houve compra de votos, por meio da
promessa de liberação de R$ 30 milhões em emendas parlamentares para
deputados que votassem favoravelmente ao projeto.

CPI para apurar ilegalidades
A Liderança da Minoria na Alesp, as bancadas de oposição e outros
parlamentares que se opuseram ao projeto estão protocolando pedido de CPI
para apurar essas denúncias, assim como haverá ações judicias contestando
a constitucionalidade da aprovação do PL 529.

Doria teve que ceder
Embora o projeto desmonte serviços públicos importantíssimos na
habitação popular (CDHU), meio ambiente (Instituto Florestal e Fundação
Zoológico), Saúde (Sucen) e Transportes (EMTU e DAESP), como você verá
nessa publicação, Doria teve que ceder.
Para além de todas as manobras para conseguir aprovar o projeto pelo
exato número de votos necessários, o governo teve que recuar e retirar da
lista de órgãos públicos que seriam extintos a Fundação para o Remédio
Popular, a Fundação Oncocentro, o IMESC (medicina criminal) e o Instituto
de Terras (ITESP). Retirou ainda o confisco de verbas das universidades e da
Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP).
O recuo do Governo não se deu por obra de um(a) deputado(a). Foi
resultado da mobilização, de um amplo arco de alianças entre partidos e da
obstrução realizada pelas bancadas de oposição na Alesp. Tudo isso jogou o
governador contra a parede.
Além disso, já havia uma articulação entre deputados e os dirigentes
e trabalhadores desses órgãos que vem da CPI da FURP e da CPI das
Universidades, ambas ocorridas em 2019, que mostrou sua força agora.
Nesta publicação, você verá o que a lei 17.293 causa aos serviços
públicos e ao funcionalismo no Estado de São Paulo.
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