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Deputados aprovam reajuste zero para piso regional
Em uma decisão inédita, os deputados estaduais mantiveram o piso salarial regional nos valores referentes a
2019. Emenda ao projeto de Lei 35/2020, apresentada pelo líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP),
e subscrita por nove líderes de bancadas da base de apoio ao Executivo, foi aprovada por 34 votos favoráveis
contra 14 contrários, em sessão híbrida (parte dos deputados no plenário e parte de forma virtual), ocorrida
nesta terça-feira (1º).
O texto original, protocolado em fevereiro pelo Executivo, previa reajuste de 4,5% para as cinco faixas do
salário mínimo regional, fixando a de menor valor, de número 1, em R$ 1.292,82 e a de maior em R$ 1.638,36.
O atraso na votação da matéria deveu-se a vários fatores, em primeiro lugar a pandemia provocada pelo
coronavírus, que paralisou as atividades da Assembleia Legislativa por cerca de um mês. Várias tentativas de
inclusão do PL diretamente na Ordem do Dia de votações não foram exitosas, forçando o projeto a seguir
tramitação normal.
Defensoras da extinção do piso, a FIERGS e as federações empresariais apresentaram aos deputados e ao
governo do Estado a sugestão de reajuste zero como uma saída para minimizar o impacto de um aumento de
caráter cumulativo em uma economia já fragilizada pela pandemia mundial. A crise sanitária deixou como
saldo, de março a agosto, o fechamento de 30,5 mil empreendimentos, segundo a Junta Comercial do Rio
Grande do Sul, e a estimativa de perda de mais de 130 mil postos de trabalho.
A argumentar a favor do congelamento do piso regional, os aumentos consecutivos e acima da inflação que
levaram o Rio Grande do Sul a ter números de desempenho econômico díspares dos alcançados
nacionalmente. Entre 2001 e 2019, enquanto a inflação acumulada (IPCA) foi de 216,0%, o piso foi reajustado
em 719,3%, acumulando ganho real de 159,2%. Nesse mesmo período, o PIB gaúcho cresceu 40,3%.

Manifestaram-se a favor do reajuste zero os deputados Sérgio Turra (PP), Fábio Ostermann (NOVO) e Eric Lins
(DEM). Ainda na tramitação do projeto, a manutenção do piso em valores de 2019, por meio de apresentação
de emenda pelo Executivo, foi expressamente defendido no parecer do deputado Dalciso Oliveira (PSB) como
relator na Comissão de Economia.
Subscreveram a emenda, além de Frederico Antunes, os deputados Eric Lins (DEM); Fábio Ostermann (NOVO);
Kelly Moraes (PTB); Mateus Wesp (PSDB); Neri, o Carteiro (SOLIDARIEDADE); Paparico Bacchi (PL); Sérgio Peres
(Republicanos); Sérgio Turra (PP); e Tenente Coronel Zucco (PSL).

Confira a planilha de votação da emenda e do Projeto de Lei 35/2020 (*).

(*) Estas listas não registram os votos consolidados verbalmente, devido a problemas na conexão. A favor
também votaram Any Ortiz (Cidadania); Dalciso Oliveira (PSB); Fábio Branco e Gilberto Capoani (MDB); Issur
Koch e Silvana Covatti (PP); Elizandro Sabino (PTB); Dr. Thiago (DEM); e Neri, o Carteiro (Solidariedade).

Fonte: Assembleia Legislativa

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC
Conselho de Articulação Parlamentar – COAP

Coordenador: Cláudio Bier
Fone: (51) 3347–8674
E-mail: coap@fiergs.org.br

