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Mantendo coesa a base aliada, o governo do Estado obteve três grandes vitórias na sessão dessa
terça-feira (2/7) da Assembleia Legislativa. Em quase sete horas de discussão, o Executivo conseguiu
aprovar os projetos de lei que autorizam a desestatização da CEEE, Companhia Rio-grandense de
Mineração (CRM) e Sulgás.
A ampla maioria de votos registrada na apreciação da Proposta de Emenda à Constituição que
tratou da necessidade de consulta prévia à população para venda das empresas estatais da área de
energia repetiu-se na apreciação dos PLs 263,264 e 265/2019. No caso da CEEE e da CRM, foram 40
votos favoráveis à proposição e 14 contrários; no caso da Sulgás, o escore foi de 39 a 14, com
abstenção do deputado Tiago Simon (MDB).
A matéria com tempo maior de discussão foi a da CEEE. Foram quatro horas de discursos, com a
tribuna ocupada pelas bancadas do PT, PSOL e PDT, dada a estratégia da base do governo de não se
manifestar para não alongar ainda mais a sessão. Ainda assim, as discussões dos projetos da CRM e da
Sulgás também não foram rápidas.
Em todos os projetos, o governo do Estado conseguiu bloquear as emendas parlamentares que,
em sua maioria, pretendiam deslocar os recursos oriundos das privatizações para investimentos
setoriais ou submeter ao parlamento a modelagem do processo de privatização. Foram aprovados três
requerimentos de preferência para votação do texto original, em prejuízo das emendas, por pequenas
diferenças de escore, mas mantendo sempre a ampla maioria.
A aprovação destes três projetos é condição para a adesão definitiva ao Regime de Recuperação
Fiscal, que, segundo o governo do Estado, possibilitará fôlego financeiro pelos próximos seis anos,
recuperando a capacidade de investimentos.

Confira as tabelas de votação:
PL 263/2019
PL 264/2019
PL 265/2019
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