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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo aprova com folga dispensa de plebiscito para venda de estatais

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 7, em segundo turno, com 39 votos
favoráveis e 13 contrários, a Proposta de Emenda à Constituição 272/2019, que dispensa a
realização de plebiscito para venda da CEEE, Companhia Rio-grandense de Mineração (CRM) e
Sulgás. A sessão teve três horas a menos do que a realizada para analisar a proposição em
primeira votação, ambiente mais calmo e redução no número de discursos.
A tribuna, com raras exceções, ficou a cargo da oposição, cujas bancadas – PT, PDT e PSOL – se
revezaram na apresentação de argumentos em favor do plebiscito e nas críticas ao processo do
intitulado “desmonte do estado”.
As bancadas governistas, desta vez, resguardaram-se, não respondendo aos questionamentos
da oposição, que, ao contrário da votação anterior, ocorrida em 23 de abril, teve menos apoio
na área dedicada ao público.
Da aprovação, o texto da PEC vai para a promulgação pelo presidente da Assembleia
Legislativa. O passo seguinte será o encaminhamento de projetos de lei solicitando a
autorização do parlamento para a privatização ou federalização, conforme a opção do governo.
Como as medidas têm impacto significativo na negociação com o Governo Federal para o
acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, a tendência é de encaminhar as matérias
para tramitação com urgência. Neste enquadramento, o parlamento tem 30 dias para votar os
PLs; caso contrário, eles passam a trancar a pauta das sessões plenárias.

Alerta para tramitação do Projeto do Piso Regional
Em reunião da Mesa Diretora da ALRS com o Colégio de Líderes, foi aprovada nessa terçafeira, 7, solicitação de publicação do Projeto de Lei 172/2019 no Diário da Assembleia.
A medida é condição para que a matéria que reajusta as cinco faixas do piso regional possa
estar na Ordem do Dia das votações, mesmo não tendo passado pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Há uma tentativa de votar a proposição na terça-feira, 14, mas
precisa de acordo de líderes, a menos que três bancadas não deem aval.
Nesta quarta-feira, 8, as federações empresariais entregam aos deputados material sobre os
reflexos do piso na economia do RS, com a solicitação de que o PL 172 seja apreciado
apenas após a realização de audiência pública da Comissão de Economia, sobre este tema. O
evento ocorre no dia 15, às 9h, no Espaço Convergência da Assembleia Legislativa (térreo).
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