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Boletim em 6/10/2020

PL 529: Mesmo com todas as manobras,
governo não consegue quórum.
Hoje tem novas sessões e mais pressão
nos deputados
As duas sessões extras convocadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, para a noite
de 5/10, foram recheadas de discursos inflamados, em sua maior parte contrários ao PL 529. Mais uma vez, a
exemplo do ocorrido na semana que passou, Macris não conseguiu o quórum necessário para colocar o projeto em
votação. Durante todo o dia e até a madrugada, foi intensa a pressão sobre os deputados, com tuitaço, atos virtuais
e mensagens nos e-mails e redes sociais dos parlamentares.
Em vários discursos, deputados de oposição repercutiram as notícias divulgadas pela imprensa, de que
o governador Doria estaria tentando “comprar” votos em troca de emendas parlamentares no valor de R$ 30
milhões aos que votassem a favor do projeto, e de R$ 20 milhões aos que, mesmo não votando, permanecessem
em plenário para garantir o quórum necessário. O feirão de votos não rendeu os lucros desejados, ao menos por
enquanto, e Macris não teve outro caminho a não ser apostar em mais duas sessões extras nesta terça-feira, 6/10,
a partir das 19h.

Tuitaço, pressão nas redes e presença na Alesp
É preciso manter e ampliar a pressão sobre os parlamentares.
A tática de Doria, ao enviar num
único projeto medidas das mais diferentes
e todas danosas à sociedade – fechamento
de órgãos públicos, demissões, entrega de
parques e vastas áreas à iniciativa privada,
aumento das alíquotas do Iamspe, aumento
de alíquotas do ICMS de remédios e itens
de consumo popular, entre outras maldades
–, resultou na oposição de parlamentares de
amplos espectros políticos.
A pressão dos trabalhadores e dos
movimentos sociais é fundamental para
canalizar esse descontentamento em obstrução e votos NÃO ao projeto.
As entidades que compõem o Fórum das Seis, em sintonia com a Frente Paulista em Defesa do Serviço
Público, indicam:
- Presença na Alesp das entidades e trabalhadores que puderem fazê-lo, mantendo as condições de segurança
sanitária.
- Envio de e-mails ou mensagens das redes sociais dos deputados pedindo que obstruam/votem NÃO.
- Tuitaço hoje, 6/10, a partir de 16h. Use a hashtag #NãoAoPL529.
- Entre nas transmissões das sessões da Alesp e manifeste-se nos chats.
- Entre no site do Manif.App e proteste virtualmente. No campo “slogan”, você pode escrever uma frase de
protesto, que ficará associada ao seu avatar. Divulgue o site amplamente e peça para seus contatos fazerem o
mesmo. Acesse pelo link
https://manif.app/?lat=-23.579337422759643&long=-46.660459041595466&zoom=17&lang=pt,
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