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 Comissão de Serviços Públicos (CSP), da 

Assembléia Legislativa, ao longo do biênio A2007/2008, cumpriu com o seu papel de 

ouvir a população e as suas reivindicações, relacionadas 

aos serviços prestados pelos órgãos estaduais, bem como 

os servidores que executam suas funções dentro da 

estrutura político-administrativa do Governo do Estado, 

visando a contribuir - enquanto representantes da 

sociedade no Legislativo – para as soluções dos 

problemas relacionados a obras públicas, 

saneamento, transporte de cargas, viação, 

energia, comunicações, mineração e 

funcionalismo público. Nesse período, 

foram realizadas pela comissão 73 

audiências públicas, 66 reuniões ordinárias, 03 reuniões 

extraordinárias, 11 reuniões de trabalho e um seminário. 

O cumprimento da Lei 12.395/05 foi pauta de audiência 
pública. Para o coordenador da União Gaúcha em Defesa da 
Previdência Social e Pública, o IPE exige um tratamento 
melhor por parte do Governo do Estado, com mais 
investimentos nas suas estruturas.

 O projeto de lei criando a previdência complementar 
para os servidores públicos gerou protestos das entidades do 
funcionalismo gaúcho. Um grupo de trabalho formado por 
representantes da União Gaúcha, do Fórum dos Servidores, da 
Fessergs, do IPE e da CSP elaborou uma proposta com 
sugestões para o tema e entregou ao governo estadual. O 
anteprojeto de lei que cria a Previdência Própria 
dos Servidores, elaborado por entidades 
representativas do funcionalismo, tem um objetivo 
ousado: manter direitos da categoria e, ao mesmo 
tempo, assegurar a auto-sustentabilidade do 
sistema. O documento com 58 páginas foi 
entregue durante audiência pública à presidenta da comissão, 
Stela Farias. Contrastando com o projeto enviado pelo 
Executivo à Assembléia Legislativa, que institui apenas a 
aposentadoria complementar e não estabelece as diretrizes da 
previdência própria, a contraproposta dos servidores não 
deixa qualquer lacuna para ser resolvida no futuro. Define em 
lei quem são os beneficiários, os dependentes, os benefícios a 
que têm direito e os percentuais de contribuição dos 
servidores e do Estado. De acordo com a proposta das 
entidades, a previdência própria será custeada pela 
contribuição de 11% dos servidores e de 22% do Estado, como 
prevê a Lei 12.065/04. Os trabalhadores já vêm descontando o 
percentual, mas o Estado não. 
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s praças de pedágios motivaram intensos debates na CSP, 
que ouviu as comunidades localizadas no entorno dos Apólos rodoviários para analisar os serviços de infra-

estrutura, manutenção, investimentos e tarifas das estradas 
concedidas. Ao todo, foram dez audiências públicas na Capital, 
Vacaria, Caxias do Sul, Viamão, Carazinho, Lajeado, Pelotas, Santa 
Cruz do Sul, Gramado e Charqueadas. Nos encontros, a maioria se 
manifestou contrária aos pedágios. O Governo do Estado apresentou 
o Projeto de Lei 279/2008, em regime de urgência, solicitando 
autorização do Legislativo para implementar o Termo Aditivo de 
Contrato 2 (TA2), ou seja, o projeto de prorrogação dos contratos de 
pedágios, que integra o programa Duplica RS, por 15 anos (até 2028). 

O projeto deixa aberto para que o 
DAER e as concesssionárias, a 
qualquer tempo, realizem aumento de tarifa, alteração de prazo de concessão e 
alteração de trechos ou deslocamentos de praças de cobranças, sem passar pelo Estado. 
Já foi apresentado na CSP um requerimento propondo a realização de um seminário ou 
de um ciclo de debates, na Assembléia Legislativa, sobre a responsabilidade do Estado 
no programa de Pólos de Pedágios. Porém, a proposta não obteve os votos necessários 
para sua aprovação. O requerimento será reapresentado.

PrevidênciaFuncionalismo
Agentes penitenciários concursados buscaram na CSP uma 

solução para as suas nomeações. Mesmo tendo concluído o curso 
de formação, eles não foram chamados para assumir seus postos. A 
governadora Yeda Crusius chamou apenas 140 dos 500 aprovados 
no concurso público. O déficit é de dois mil agentes no sistema 
penitenciário gaúcho. 

A necessidade de garantir recursos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento 
público estadual para a Defensoria Pública do Estado foi pauta da 
audiência pública na CSP, que tratou das precárias condições de 
trabalho da instituição. 

Em 2005, o Parlamento Estadual aprovou a Emenda 
Constitucional 50 concedendo autonomia administrativa à 
Defensoria, porém não definiu a dotação orçamentária. Os 
defensores reivindicam quadro de servidores permanente e 
orçamento próprio para o serviço que atende a população carente. 
Para que a autonomia administrativa se efetive é necessário 
orçamento próprio.

Frente às obstruções das promoções dos servidores do IGP, 
a comissão acompanhou as tratativas políticas e jurídicas relativas 
ao tema. O Sindiperícias, entidade que representa a classe, criticou 

parecer emitido pela PGE que afirma não ser 
obrigação do Estado promover o funcionário 
público. Segundo o Sindiperícias, desde 1999, há 
atrasos desse benefício, que deveria ser 
semestral, sendo que o quadro total de ativos do 
IGP não passa de 650 servidores. 

O Sindicato dos Portuários de Rio Grande 
buscou os integrantes da comissão visando a 

criação de uma regra anual permanente para reajuste salarial dos 
servidores públicos, nos moldes do PL 101/2007, da Comissão 
Mista do Salário Mínimo da Câmara dos Deputados. Conforme o 
Sindicato, embora o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e o 
artigo 33, parágrafo 1º da Constituição Estadual determinem a 
revisão geral anual dos salários, o Estado do Rio Grande do Sul não 
cumpre esta norma legal.

Balanço estatístico da CSP 2007/2008

EVENTOS:

Reuniões ordinárias: 66

Audiências públicas: 73 

Reuniões extraordinárias: 03 

Seminário: 01

Reuniões de trabalho: 11

Total eventos realizados: 154  

EXPEDIENTE:

Memorandos expedidos: 358

Ofícios expedidos: 963

Ofícios-circulares: 91

Atas confeccionadas: 133

Projetos de Lei relatados: 20 

Tramitando: 05

Subcomissões: 02

Pedágios

Temas debatidos na Comissão de 
Serviços Públicos
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A Comissão lançou, recentemente, a cartilha “Segurança Pública: Uma Abordagem Sobre o Sistema Prisional”. A publicação 
que conta com textos de diferentes especialistas sobre o tema, foi o resultado do Seminário, realizado em conjunto com a 
Comissão de Direitos Humanos, em novembro de 2007, que reuniu mais de 500 participantes no teatro Dante Barone, para 

realizar uma radiografia sobre a situação dos presídios no Estado. 
Na separata, é realizada uma das mais profundas análises já feitas sobre o universo das prisões no Rio Grande do Sul e são 

apontadas algumas alternativas. Pedidos podem ser feitos pelo e-mail csp@al.rs.gov.br. 

Luis Augusto Lara - PTB



Editorial Editorial 
Editorial Infra-estrutura

A comissão abordou a paralisação das obras da 
Linha Rápida, na Av Baltazar de Oliveira Garcia, na 
zona norte da Capital, devido a falta de repasse de 
recursos do Estado. O atraso da obra, vital para Porto 
Alegre, Alvorada e Cachoeirinha, com a circulação 
diária de 400 mil habitantes, gerou enormes prejuízos 
para a economia local. 

Com a CUT e mais 12 entidades representativas 
do funcionalismo foi discutido o Projeto de 
Reestruturação Administrativa do Estado. Os 
sindicalistas criticaram a inflexibilidade do governo 
para tratar com as categorias a proposta que mexe na 
estrutura estadual. 

O decreto mudando a Agergs do gabinete da governadora para a 
Secretaria de Planejamento e Gestão, por colocar em risco a 
autonomia da agência, que tem a função de regular o poder 
concedente, as concessionárias e os usuários, foi pauta na 
comissão.

A  Associação dos Juízes do RS e OAB apresentaram o 
Projeto de Mediação Comunitária. O sistema, uma ferramenta 
de redução de conflitos e pacificação social, estimula os 
envolvidos a encontrarem alternativas satisfatórias. 

Os problemas provocados pelo desmantelamento dos 
Centros de Atendimentos ao Educando (CAEs) também foram 
discutidos em audiência pública. Além disso, foi solicitada a 
reestruturação e ampliação do Programa de Assistência à Saúde 
Escolar. 

As dificuldades técnicas e de pessoal encontradas 
pela Funasa no acompanhamento de projetos do PAC na 
área de saneamento, no Estado, foi o tema abordado em 
audiência pública da CSP. A entidade é a responsável por 
executar obras na área de saneamento em municípios com 
até 50 mil habitantes, áreas indígenas, remanescentes de 
quilombos e assentamentos, além de atuar na melhoria 
habitacional em áreas endêmicas da doença de Chagas no 
noroeste do Estado. 

A implantação da TV Digital, com a inclusão da TVE 
na Rede da TV Brasil trouxe até o Estado, através da 
comissão, o ministro da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República, Franklin Martins. 

O PL 399/2007, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoa jurídica de direito privado como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e institui o 
Termo de Parceria, a CSP solicitou ao governo do Estado 
que a proposta fosse retirada, devido o temor por parte dos 
servidores públicos de tratar-se da privatização do serviço 
público. 

Na PGE, a comissão tratou da Sindicância 
Administrativa contra a servidora Denise Zaions. Os 
procedimentos foram instaurados pela Agergs após o 
comparecimento da funcionária como testemunha na CPI 
dos Pedágios, ocasião em que apresentou gravações sendo 
pressionada pelo conselheiro Guilherme Socias Villela a 
prestar depoimento previamente combinado. 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

A CSP estimulou o debate sobre a gestão e o futuro do 

Banrisul, ouvindo o vice-governador Paulo Feijó, bem como 

presidente do banco, Fernando Lemos. A Frente Parlamentar 

em Defesa do Banrisul foi contra à privatização do banco e 

defendeu a valorização da instituição e de seus empregados. 

As dificuldades técnicas e de pessoal encontradas pela 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no acompanhamento 

de projetos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) 

na área de saneamento, no Rio Grande do Sul, foi o tema 

abordado por uma audiência pública da CSP. A entidade é a 

responsável por executar obras na área de saneamento em 

municípios com até 50 mil habitantes, áreas indígenas, 

remanescentes de quilombos e assentamentos, além de 

atuar na melhoria habitacional em áreas endêmicas da 

doença de Chagas no noroeste do Estado.

A comissão realizou audiência pública entre os 

funcionários e a diretoria da Procergs. Os trabalhadores da 

empresa temem que o governo do Estado tenha a intenção de 

reduzir a abrangência e os serviços prestados pela Procergs 

no Rio Grande do Sul, levando à sua extinção. 

A comissão também ouviu a secretária estadual da 

Cultura, Mônica Leal, a presidente do Conselho Estadual de 

Cultura, Mariangela Grando, sobre as denúncias de desvio de 

R$ 4 milhões na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC). 

Com a secretária Mônica Leal os parlamentares também 

discutiram formas de aumentar o orçamento da pasta. Ao 

mesmo tempo, a Casa aprovou a criação de uma Comissão de 

Representação Externa para acompanhar o caso. 

A comissão mostrou-se solidária aos apelos dos escrivães, inspetores e 
investigadores de Policia do Rio Grande do Sul (Ugeirm). Na audiência pública, os 
policiais reivindicaram melhorias salariais, também dos equipamentos e denunciaram as 
precárias condições de trabalho. 

O ministro da Justiça Tarso Genro participou, em Porto Alegre, da audiência 
pública para avaliar a implantação do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci) no Rio Grande do Sul e debater medidas complementares a serem 
adotadas pelo governo gaúcho. O Pronasci irá, a médio e longo prazo, romper com o 
paradigma em vigor de enfrentamento da violência e da criminalidade. Ele revelou que o 
programa destinará, só neste ano, R$ mais de 140 milhões para o governo do Estado 
aplicar em projetos na área da segurança, além dos R$ 19 milhões para os municípios gaúchos que integram o programa federal. 
Implantado nas dez cidades gaúchas consideradas mais violenta, o programa federal combina políticas de segurança com ações sociais e 
prioriza a prevenção da criminalidade. 

Segurança Pública 

A Comissão de Serviços Públicos tem, pelo 
Regimento da Assembléia Legislativa, a missão de 
analisar os “aspectos atinentes à organização 
político-administrativa do Estado”. Esse contexto, 
extremamente amplo de intervenção, nós 
procuramos ao longo de dois anos de intenso 
trabalho, traduzir no seguinte: garantir os meios, 
para produzir os fins.

Por garantir os meios, entenda-se a nossa 
intransigente defesa de que o “aparelho de Estado” 
deve ser valorizado, estruturado, protegido e bem 
direcionado, para que esteja efetivamente a serviço 
de toda a população. Isso inclui uma série de 
elementos, que foram objeto de nosso trabalho na 
Comissão. Podemos destacar a valorização do 
funcionalismo público, da previdência pública e a 
garantia de futuro e de financiamento do Estado; a 
questão da estruturação dos organismos de 
governo, em especial, daqueles que prestam 
serviços diretos aos cidadãos do Rio Grande. E a 
questão da transparência, pilar fundamental do 
respeito ao cidadão.

Em relação aos fins, estivemos debruçados 
sobre temas que dizem respeito ao dia-a-dia das 
pessoas: a infra-estrutura e seus gargalos, a 
questão dos pedágios – que agora, volta a tônica e a 
segurança pública, cada vez mais, um tema que 
exige de todos um olhar mais profundo, um pensar 
coletivo e a definição de mais e melhores políticas, 
que visem dar à sociedade as condições para que 
ela não seja refém do medo e da barbárie.

O  d e s a f i o  é  t ã o  g r a n d e  q u a n t o  
recompensador. Em cada audiência, em cada 
discussão, em cada atendimento, no trabalho 
cotidiano desta Comissão, encontramos o cerne de 
uma das coisas mais elementares em que 
acreditamos: a necessidade do Estado, a 
importância de sua presença, a relevância de suas 
políticas e a luta – quase incessante – para que ele 
não seja apropriado por grupos políticos, interesses 
econômicos ou vitimado pelo descaso e pela 
incapacidade de gestores que não compreendem o 
seu papel.

Essa luta pode ser feita 
por poucos – infelizmente. 
Mas é voltada e traz resultado 
para muitos, certamente. Que 
os SERVIÇOS PÚBLICOS, 
no Rio Grande, possam ser 
cada vez maiores, cada vez 
melhores, cada vez mais para 
todos os gaúchos. 

Stela Farias


