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BOLETIM DO 20 de setembro de 2018

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE FATEC e Representação estudantil da Unesp

LDO 2019
Atos regionais em Marília e Araraquara 

deram visibilidade à luta por mais 
recursos às universidades e ao Ceeteps

 As manifestações organiza-
das pelo Fórum das Seis em Marília 
(17/9) e Araraquara (18/9) cumpriram 
seus objetivos. Com a participação de 
estudantes, servidores docentes e téc-
nico-administrativos das universida-
des estaduais paulistas, das ETECs e 
FATECs (do Centro Paula Souza), as 
atividades movimentaram as respecti-
vas regiões e deram visibilidade à luta 

por mais recursos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO 2019). 
 Em Marília, a atividade con-
tou com a participação de uma carava-
na de estudantes do campus da Unesp 
de Assis, além de representantes dos 
três segmentos de várias unidades da 
região. Eles fizeram uma manifestação 
em frente à Câmara Municipal e, na 
sequência entraram para acompanhar a 

sessão, na qual foi aprovada, por una-
nimidade, moção em apoio às emendas 
do Fórum das Seis na LDO 2019. Por 
iniciativa do presidente da casa, o ve-
reador Delegado Wilson Damasceno 
(PSDB), foi constituída uma comissão 
para tratar do tema com o Fórum das 
Seis em reunião no mesmo dia: Pro-
fessora Daniela (PR), Maurício Rober-
to (PP) e Marcos Custódio (PSC). Na 
reunião, falaram os parlamentares e 
representantes das entidades sindicais 
e estudantis presentes. No vídeo edita-
do pelo Fórum das Seis (https://youtu.
be/lmDfkXOszGo), confira as falas de 
todos eles. 
 Em Araraquara, a atividade 
do Fórum contou com uma caravana 
de estudantes e servidores técnico-ad-
ministrativos do campus da Unesp de 
São José do Rio Preto, além de repre-
sentantes dos três segmentos da cidade 
e unidades da região. Os manifestantes 
fizeram um ato público na Praça San-
ta Cruz e seguiram em passeata até a 
Câmara Municipal, onde conseguiram 
espaço para falar na Tribuna Popular. 
Fizeram uso da palavra, pela coorde-
nação do Fórum das Seis, o professor 
João Chaves, e as estudantes da Unesp 
Camila Albano e Sofia Mara de Souza 
Coelho Ortolano, ambas do campus de 
Araraquara. “Precisamos que, a partir 
de uma articulação com os deputados 
estaduais, os vereadores desta casa en-
dossem o aumento do repasse do go-
verno para a educação pública paulis-
ta”, destacou Chaves. No vídeo edita-
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do pelo Fórum das Seis (https://youtu.
be/9OW97H3ugVY), confira as falas 
dos três representantes e as interven-
ções de alguns dos vereadores locais.
 Em ambas as atividades, hou-
ve envio de material para os veículos 
de comunicação da região. Nos dias 
dos atos, houve distribuição de folhe-
tos do Fórum das Seis nas ruas, ante-
cedendo a participação nas respectivas 
Câmaras de Vereadores. 

Vídeos editados pelo Fórum
- Ato regional em Marília (17/9): https://youtu.be/lmDfkXOszGo
- Ato regional em Araraquara (18/9): https://youtu.be/9OW97H3ugVY 

Reportagens na TV Câmara de Marília
- Cobertura geral: https://www.youtube.com/watch?v=p-KuAunOYJE&feature=youtu.be
- Aprovação de moção em plenário: https://www.youtube.com/watch?v=4g-kG05Sq8Q&feature=youtu.be 

Reportagem no site da Câmara de Vereadores de Araraquara
http://www.camara-arq.sp.gov.br/site/index.php/melhorias-para-o-ensino-superior-gratuito-sao-reivindica-
das-na-casa-de-leis/C
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As reivindicações do Fórum das Seis na LDO 2019

Assim como faz todos os anos, o Fórum apresentou emendas junto à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO-2019), em tramitação na Assembleia Legislativa (Alesp). É a LDO que define 
quais percentuais do orçamento estadual serão aplicados em cada setor público no ano seguinte.

Na proposta de LDO 2019 enviada pelo governo à Alesp, não há nada a mais para as 
universidades além dos 9,57% do ICMS Quota-Parte do Estado. Para o Ceeteps, não há dotação 
fixa prevista (o governador define a cada ano o quanto quer enviar às ETECs e FATECs).

As emendas do Fórum, protocoladas por deputados do PT e do PSOL, pedem mais 
recursos para o conjunto da educação pública (33% do total de receitas do estado), para as universi-
dades (há emendas prevendo alíquotas de 10% até 11,6% do ICMS – Quota-Parte do Estado, sem-
pre sobre o “total do produto”, com o objetivo de evitar o sequestro de recursos na nossa base de 
cálculo) e para o Ceeteps (dotação de 3,3% do total do produto do ICMS – Quota-Parte do Estado).

Tradicionalmente, a LDO é votada em final de junho ou início de julho, precedendo o 
recesso parlamentar. Neste ano, isso não ocorreu e, até o momento, segue sem previsão. Isso 
por conta das disputas políticas entre os grupos que apoiam João Doria (PSDB) e Márcio França 
(PSB) nas eleições para governador. Araraquara
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