
Queiroz propõe fundo de
aposentadoria a°c

Proposta foi encaminhada ao
governador e à Comissão de

Administração Pública

U
ma alternativa para o pagamento de aposen-
tadorias do funcionalismo foi apresentada,

este mês, pelo presidente Romeu Queiroz. A pro-
posta é de criação do Fundo de Aposentadoria do
Servidor Público de Minas Gerais (Fasmig), consti-
tuído de ativos do Estado, como propriedades, di-
reitos, ro,ya/t'ése ações, além de receber as contri-
buições mensais, descontadas dos servidores em
folha. O deputado encaminhou a proposta ao go-
vernador e à Comissão de Administração Pública
da Assembléia.

O Fundo cuidaria das aposentadorias dos atuais
servidores, pois os que vierem a ser contratados
poderão ou deverão integrar um novo sistema que
se basearia em contribuições mais realistas. A
proposta prevê ainda que o Fasmig receberia to-
dos os ativos do Estado mediante autorização
concedida em lei pela Assembléia. E que, duran-
te a fase de implantação do Fundo, o Tesouro
repassaria a quantia para pagamentos das apo-
sentadorias, devendo ser ressarcido desses gas-
tos pelo Fasmig.

Proposta original foi
incorporada à emenda da
Previdência

A
proposta originai da criação de um fun-
do de aposentadoria é do economis-

ta Raul Velloso. Ele propôs a criação do Fundo
de Reforma do Estado (FRE), uma entidade
privada que administraria ativos públicos (ações
de empresas privatizáveis, imóveis, conces-
sões! etc.) e receberia do Orçamento o di-
nheiro para os aposentados públicos como
um empréstimo. À medida que o FRE fosse
vendendo ativos, iria liquidando esses emprés-
timos, sempre pela recompra de títulos fede-
rais. A proposta foi incorporada na emenda da
Previdência do senador Beni Veras (PSDB/
CE), que cria o fundo de ativos públicos e de-
termina que a aposentadoria do frmn-cionalismo
passe ao INSS até um certo teto. A
complementação viria de fundos privados de
previdência. Ficaria para lei complementar fi-
xar o teto e as regras para a previdência com-
plementar.*

• Segundo artigo de Celso Pinto, do jornal
Folha de S.Paulo, publicado no último dia 8
de junho
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