
Revoga o Decreto Legislativo nº 731, de 18 de
julho de 2019, e dá outras providências. 

Art. 1º  Fica revogado o Decreto Legislativo nº 731, de 18 de

julho de 2019, que outorgou o título de cidadão jaboticabalense ao governador

João Dória Júnior.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Jaboticabal, 15 de fevereiro de 2021.

PEPA SERVIDONE

Vereador - DEMOCRATAS 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa a revogação do

Título  de  Cidadão  Jaboticabalense  concedido  ao  Governador  João  Dória

Júnior.

O  Título  de  Cidadão  ou  qualquer  outra  honraria  ou

homenagem deve ser concedida as pessoas que reconhecidamente tenham

prestado serviço  ao Município,  que embora  não domiciliadas no município,

contribuem ou contribuíram de alguma forma para seu progresso, a pessoa

agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa de terra natal.

O  Título  de  Cidadão  é  um Título  que  deve  se  pautar  pela

conduta  proba  de  seus  recebedores,  conduta  essa  não  adotada  pelo

Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  que  está  alarmando comerciantes  e

famílias com o travamento da economia e com medidas impostas pelo seu

governo, além da falta de transparência nos critérios técnicos e científicos na

condução do “Plano São Paulo”.

Ademais,  trata  com  desrespeito  os  servidores  públicos

estaduais, como pode ser visto em vídeos com circulam nas redes sócias.

Também  é  de  conhecimento  geral  a  edição  do  Decreto  nº

65.021/2020,  de  autoria  do  Governador  João  Dória,  que  dispõe  sobre  a

declaração de deficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado e

estabelece que “havendo deficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do

Estado”,  o  Governador  passará  a  cobrar  contribuição  previdenciária  dos

aposentados  e  pensionistas  que  antes  eram  isentos.  O  decreto  também

aumenta, novamente, a contribuição de quem recebe acima do teto do INSS.

Na mesma edição do Diário Oficial,  a Secretaria de Projetos, Orçamento e
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Gestão  declarou  o  deficit  atuarial  e,  de  imediato,  a  SPPrev  estabeleceu  o

prazo de 90 dias para iniciar a cobrança. 

Importante ressaltar a falta de decoro em certas colocações do

governador quando se refere aos servidores públicos do estado. Entre tantas

conquistas para o país, a UNESP de Jaboticabal, a exemplo, se destaca pelo

lançamento da goiaba paluma pesquisada há décadas e lançada no mercado

de fruticultura, hoje é a mais cultivada no Brasil e países vizinhos, assim, a

pesquisa realizada pela universidade local, que deu origem a essa goiaba, e

outras tantas pesquisas realizadas por  pesquisadores da universidade,  têm

importante papel no desenvolvimento econômico e científico do país, gerando

emprego e renda a milhares de pessoas. Ressalta-se aqui que tal pesquisa, e

tantas  outras,  são  conduzidas  por  servidores  públicos,  que  muitas  vezes

estudam muitos anos para realizar tal  feito e, após isso, são desmerecidos

pelo governador.

Em um momento tão delicado quanto o de uma pandemia e

após três anos sem nenhum reajuste salarial, é inaceitável que o Governador

jogue nas costas dos aposentados e dos pensionistas a responsabilidade das

contas da Previdência do Estado. Tal medida prejudica de maneira desumana

àqueles que estão entre os grupos mais afetados pelo estado de calamina

pública durante a pandemia. Após décadas de contribuição e de dedicação ao

serviço público, mais uma vez, servidores são atacados e penalizados pelo

estado que ajudaram a construir.

Pelos  motivos  apresentados,  e  tantos  outros,  submete-se  o

presente projeto à apreciação dos pares da casa legislativa. 

Jaboticabal, 15 de fevereiro de 2021.
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