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Luta por mais verbas passa
agora pela LOA-2015
Fórum das Seis convida: 26/11 tem audiência pública na Alesp para
discutir a situação das universidades. Reitores dizem que vão!

A

Comissão de
Finanças, Orçamento e
Planejamento
(CFOP)
da Assembleia Legislativa (Alesp) vai realizar
uma audiência pública
para discutir a “crise das
universidades estaduais
paulistas”. Vai ser no dia
26/11/2014, quarta-feira,
às 14h30, no auditório
Teotônio Vilela. Após
terem “furado” em duas
oportunidades anteriores,
os reitores estão confirmando presença desta vez.
Reunidas em 18/11, as entidades que compõem o
Fórum das Seis avaliaram a importância de centrar o foco
na tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA-2015),
momento em que ainda é possível intervir no orçamento
estadual do próximo ano. As propostas do Fórum foram
apresentadas em forma de emendas ao projeto de LOA2015 enviado pelo Poder Executivo à Alesp, e foram assinadas por vários deputados. Em resumo o Fórum das
Seis reivindica a cessação do desconto da Habitação;
complementação de 0,7% do ICMS-QPE ainda em 2014;
e a inclusão na LOA-2015 de 0,7% adicionais aos 9,57%
já inscritos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
próximo ano (LDO-2015).
As propostas dos reitores – que acabaram concordando com as argumentações do Fórum durante a
greve deste ano – foram comunicadas ao governo no ofício Cruesp 24/2014, de 10/9/14. Elas são análogas às do
Fórum, com exceção do percentual: no lugar de 0,7%,
reivindicam 0,337%. Porém, aqui temos um detalhe im-

portante: o prazo para apresentação
de emendas ao projeto de LOA-2015
encerrou-se em 3/11 e, curiosamente, não há nenhuma que contemple as
propostas do Cruesp!
O Fórum das Seis segue agindo
na Alesp para tentar negociar com os
deputados e o governo as emendas
apresentadas. Além das várias reuniões já realizadas com os membros da
CFOP, também foram solicitados encontros com o secretário da Fazenda,
Andrea Calabi, e o líder do governo
na Alesp, deputado Barros Munhoz,
ambos ainda sem retorno.
A audiência pública de 26/11 é um bom momento para dar visibilidade às nossas emendas. Por isso, é
importante estarmos presentes em bom número. Contate
sua entidade e participe!

Fórum cobra resposta do Cruesp ao
pleito dos aposentados
Na primeira reunião de negociação da data-base deste ano, em 12/5/2014, o Fórum das Seis
encaminhou ao Cruesp um abaixo-assinado organizado pelos servidores aposentados da Unesp, USP
e Unicamp, no qual pleiteiam que o auxílio alimentação lhes seja extensivo. Considerando que, até o
presente momento, não houve nenhuma resposta por
parte do Cruesp, o Fórum enviou ofício (nº 21, de
18/11/2014), cobrando retorno a esta justa reivindicação dos aposentados.

26/11, quarta, 14h30: TODOS À ALESP!

