
INFORMAçAO PREVIA N2 18/99

1 -OBJETO

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo como prirneiro

signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta de Emenda a Constituição n 2 4/99 tern por

objetivo dar nova redação ao "caput" do art. 201 da Constituiçao do Estado.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - A Constituiçao Federal estatui, em seu art. 212, que "a União aplicará,

anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios vinte

e cinco por cento, no mInirno, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente

de transferências, na manutençao e desenvolvimento do ensino".

Por sua vez, a Carta mineira, no artigo cuja redaçao se pretende modificar, estabelece

que "o Estado aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita

resultante de seus impostos, inclulda a proveniente de transferências, na manutenção e

desenvolvimento do ensino".

2.2 - A proposição em referência pretende alterar esse mInirno para 30% (trinta por

cento), justificando-se tal pretensão corn o fato de que "a prática dos governantes, desde a

prornulgação da Constituiçao Federal de 1988, tern sido a de ater-se ao texto legal,

aplicando tão-somente o rnInimo".

Nesse caso, e oportuno salientar que o RelatOrio apresentado pelo Tribunal de Contas,

relativamente a apreciação das contas do Governador em 1997, demonstra que o montante

da aplicaçao exigida pelo art. 201 da Constituição Estadual superou em muito aquele

mInimo, atingindo o total de 44,16%.
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2.3 - Dados preliminares relativos a execução orçamentária em 1998 demonstram que,

ate outubro daquele ano, já haviam sido aplicados 37,28%, segundo dados constantes no

Boletim da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria da Assembléia Legisltiva,

o que faz supor que o montante do ano esteja prOximo dos nümeros de 1997.

A guisa de informação, é importante lembrar que proposta de conteUdo idêntico a esta

foi apresentada na legislatura passada, sob o n9 1/95, tendo sido rejeitada pelo Plenário e,

posteriormente, arquivada.

2.4 - E evidente que o fato de o Governo anterior ter investido quantia bem acima dc

mInimo previsto no texto constitucional, no desenvolvimento e na manutenção do ensino,

não inviabiliza a alteração percentual pretendida na proposta. Estar-se-ia, no caso,

valorizando ainda mais o setor educacional, destinando-Ihe maiores recursos orçamentários.

No que diz respeito aos aspectos meritórios que envolvem a proposição sob comento,

especialmente sob o caráter da conveniência e oportunidade da modificaçao proposta,

deverão ser apreciados pela comissão especial constitulda para essa finalidade, nos termos

do Regimento Interno.

3- TRAMITAçA0

A proposição tramita em dois turnos e foi distribulda a Comissão Especial, para recebAr

parecer.

Data da elaboração: 11/3/99.
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