
Gerson Burmann - PDTFabiano Pereira - PT Álvaro Boessio - PMDB Carlos Gomes - PPS

Stela Farias - PT
Presidenta

Paulo Brum - PSDB Pedro Pereira - PSDB Sandro Boka - PMDBLuciano Azevedo - PPS

Francisco Appio - PP

Praça Mal. Deodoro, 101
Sala Dr. Maurício Cardoso
4º andar - Sala 409
Telefones: (051) 3210.2646
                  (051) 3210.2648
Fax: (051) 3210.2647

Boletim informativo
2008

CORREIOS

2464/04 - DR/RS
AL-RS

Impresso
Especial

CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

Projeto do governo
descontenta servidores

Suplentes: Adão Villaverde-PT  |  Dionilso Marcon-PT  |  Márcio Biolchi-PMDB  |  João Fischer-PP  |  Giovani Cherini-PDT  |  Zilá Breitenbach-PSDB  |  Kelly Moraes-PTB  |  Berfran Rosado-PPS  |  Paulo Odone-PPS

previdência

Aqui a TVE tem parceiros

comunicação

A deputada Stela Farias (PT) é a representante da Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa no Conselho Deliberativo da 
Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão.   

Ivar Pavan - PT
Vice-presidente

Alerta do Semapi no 
Dia Mundial do Meio Ambiente  

Fepam

Luis Augusto Lara - PTB

O representante do Fórum das Entidades dos Servidores, 
Cláudio Augustin, indica os pontos que precisam ser corrigidos 
no regime próprio de previdência social. “O caráter paritário do 
conselho gestor não está sendo obedecido e há dúvidas quanto 
à situação do marido como dependente, ao pagamento da 
pensão integral, da aposentadoria especial e da aposentadoria 
para inválidos, por exemplo. “Tudo isto precisa ser 
regulamentado”, adverte. 

“As pendências sobre o regime próprio precisam ser 
solucionadas o quanto antes. Nós estamos fazendo a nossa 
parte para o debate avançar. É fundamental encontrarmos 
soluções para a questão previdenciária, através de um modelo 
solidário e justo. O governo estadual precisa assumir as suas 
responsabilidades”, observa a presidenta da Comissão de 
Serviços Públicos.  

A reestruturação da Fundação Cultural Piratini foi pauta 
constante no primeiro semestre deste ano, desde que os 
servidores denunciaram a intenção da governadora de 
transformar a TVE em OSCIP. A idéia não foi adiante, mas, logo 
depois, o Palácio Piratini propôs a mudança da sede do Morro 
Santa Tereza, a transferência da TVE da Secretaria de Cultura 
para a Secretaria-
Geral de Governo, 
por meio do 
projeto de lei 
42/2008, o que não 
aconteceu devido à 
n

Nas audiências, foi consenso que só o fortalecimento da 
instituição pode barrar o sucateamento e tentativas de 
privatização. Nesse sentido, a deputada Stela Farias encaminhou 
ofício ao governo, solicitando a retirada do regime de urgência 
do projeto 42/2008, esclarecimentos sobre os critérios 
utilizados para a proposta de reestruturação e a inclusão, no 
Grupo de Trabalho criado pelo governo, de representantes da 
CSP, funcionários da TVE, do Conselho Deliberativo e dos 
Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas. Além disso, 
representantes da CSP participaram de reunião com a gerente 
executiva do INSS para negociar a permanência da Fundação no 
prédio onde está instalada, devido à sua importância histórica e 
cultural e posição estratégica no Morro Santa Tereza. O governo 
federal quer permutar o prédio por imóveis do governo do 
Estado. 

Em virtude da introdução da tecnologia digital na 
radiodifusão de sons e imagens, a TVE tem outras 
A CSP solicitou apoio da bancada federal gaúcha para 
aprovação de emenda ao orçamento da União, que destina R$ 3 
milhões para aquisição do sistema de transmissão digital para a 
Fundação Cultural Piratini. É essencial, também, a elaboração de 
uma nova constituição da Fundação que leve em conta as 
demais estruturas públicas de comunicação do Estado (TVs 
Câmaras, TV Assembléia, canais universitários e comunitários). 

egociação da CSP 
e de deputados. 

demandas.   

Tecnologia Digital

O Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de 
Fundações Estaduais (Semapi) denunciou, na CSP, que o 
governo do Estado está concedendo licenciamento ambiental 
com o objetivo de beneficiar interesses empresariais, 
perseguindo os técnicos que se negaram a assinar o Eia-Rima 
para ampliar a planta da Aracruz e aprofundando o desmonte 
dos serviços públicos do RS. O alerta foi feito no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, 5 de junho. 

O diretor do Semapi, Antenor Pacheco, condenou a pressão 
exercida pela direção da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) junto aos técnicos que discordaram do 
licenciamento ambiental concedido à Aracruz. “Eles foram 
deslocados de suas funções”, frisou. Segundo Pacheco, a 
Fepam está a serviço da Aracruz. “A ilegalidade das licenças 
ambientais concedidas a empresas de celulose é crime 
ambiental”, apontou, cobrando do governo estadual respeito às 
leis e normas ambientais. Ele entregou à presidenta da CSP, 
deputada Stela Farias, e ao secretário-adjunto do Meio 
Ambiente, Francisco Luiz da Rocha Simões, a ata da assembléia 
realizada pelos trabalhadores da Fepam, na qual eles denunciam 
a intervenção do poder 
econômico no poder político no 
RS. Já o professor Flávio Lewgoy 
criticou a ausência de paridade 
no Conselho Estadual do Meio 
Ambiente. “Todos são obrigados 
a votar como o governo Yeda 
quer. Não se viu isto nem mesmo 
no tempo da ditadura militar”, 
condenou. 

A presidenta da CSP, deputada Stela Farias, acatou as 
propostas apresentadas pelos ambientalistas e constituiu um 
Grupo de Trabalho para apurar as irregularidades e problemas 
decorrentes do desmonte do Estado. 

Assunto foi debatido em quatro
audiências da CSP

O projeto de lei criando a previdência complementar para os 
servidores públicos, encaminhado pelo governo do Estado à 
Assembléia Legislativa, não contentou ninguém. Todas as 
entidades representativas do funcionalismo gaúcho 
manifestaram críticas à proposta. Um dos principais problemas 
é o fato do Regime de Previdência Própria dos Servidores ainda 
não ter sido regulamentado. “Não dá para discutir o regime 
complementar antes de resolver as pendengas com o regime 
próprio", adianta Celso Malhani, coordenador executivo da União  
Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. 

Esta discussão, fundamental para o futuro do Estado, foi 
priorizada pela Comissão de Serviços Públicos (CSP), presidida 
pela deputada Stela Farias, no primeiro semestre de 2008. 
Quatro audiências foram dedicadas ao assunto, quando todos 
os lados envolvidos puderam defender o modelo que 
consideram melhor para o funcionalismo e para as finanças 
públicas. O resultado foi o fechamento de um acordo entre o 
governo e mais de 70 entidades para construção de uma 
alternativa eficaz para o Regime Próprio de Previdência Social 
Pública do RS e para a Previdência Complementar dos 
servidores públicos estaduais.

Um Grupo de Trabalho integrado por representantes da União 
Gaúcha, do Fórum dos Servidores, da Fessergs, do órgão gestor 
(IPE) e da Comissão de Serviços Públicos elaborou uma 
proposta com sugestões para o regime próprio de previdência 
dos servidores estaduais e entregou ao governo, à CSP e à 
Comissão de Finanças da Assembléia. Até a presente data, o 
governo não se pronunciou.   

Grupo de Trabalho apresentou sugestões
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 Comissão de Serviços Públicos realizou, neste 
primeiro semestre de 2008, 36 encontros, sendo 18 
audiências públicas e 18 reuniões. Mais quatro A

audiências já estão aprovadas para o próximo semestre. Entre 
elas, uma para debater o PRONASCI (Programa Nacional de 
Segurança com Cidadania) e a necessidade de políticas 
estaduais complementares face ao crescente aumento da 
criminalidade no Rio Grande do Sul.  

A Comissão de Serviços Públicos atuou contra o desmonte 
do Estado e na defesa dos trabalhadores, principalmente no que 
tange às denúncias de perseguição política aos servidores que 
não se dobram aos interesses políticos-partidários do governo. 
É o caso da servidora Denise Zaions, que foi punida por ter 
falado a verdade durante depoimento à CPI dos Pedágios. Na 
Fepam, servidores foram punidos por se negarem a emitir 
laudos favoráveis a licenciamentos ambientais que favorecem 
empresas de celulose.  

Em relação à luta contra o desmonte dos serviços públicos, 
destacamos a audiência pública que apontou soluções concretas 
para valorizar a carreira dos defensores públicos e para 
enfrentar a falta de estrutura financeira e administrativa da 
Defensoria Pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009 
(LDO) não previu recursos para o órgão e, para corrigir esta 
irregularidade, a Frente Parlamentar em Defesa dos Defensores 
Públicos, criada a partir daquela audiência, protocolou emendas 
à LDO. Também tratamos da precariedade dos Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador, com o objetivo de 
encontrar alternativas para solucionar a falta de profissionais e a 
frágil infra-estrutura destes estabelecimentos. 

Outra prova real do desmonte do Estado foi constatada na 
Procergs, que está refém das terceirizações e da redução dos 
seus serviços. Situação idêntica vive a TVE. A Comissão 
assumiu a defesa da TVE pública e sua participação na TV 
Brasil. Por articulação da CSP, o governo estadual retirou do 
projeto 42/2008 a parte que transferia a vinculação da Fundação 
Cultural Piratini Rádio e Televisão da Secretaria Estadual de 
Cultura para a Secretaria-geral de Governo. 

Obrigada a todos que contribuíram
com o nosso trabalho.

Presidenta da Comissão de Serviços Públicos AL/RS

Stela Farias

O fato da Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do RS usar dois pesos e duas medidas para 
avaliar a conduta de seus servidores foi criticado na CSP. 
Enquanto um servidor que fraudou notas fiscais foi reconduzido 
à diretoria de Qualidade e teve sua pena abrandada, a 
funcionária Denise Zaions, que depôs na CPI dos Pedágios, foi  
destituída do Cargo de Confiança, perdeu a Função Gratificada e 
sofre processo administrativo disciplinar por ter falado a 
verdade. Para os deputados, todo esse processo ofende o 
serviço público e o Parlamento, pois desestimula o servidor de 
cumprir com o seu dever. Cópia das notas taquigráficas foi 
enviada à PGE como instrumento da defesa da servidora.  

Excluídos do 
pagamento dos 
percentuais de 10% e 
9%, instituídos em 
1995 pela chamada 
Lei Britto, os 
monitores 

penitenciários solicitaram à CSP que intercedesse junto ao 
governo para alterar o projeto do Executivo estadual. O governo, 
apesar de afirmar que reconhecia a reivindicação como justa, 
não cedeu. Segundo a Associação dos Profissionais, há casos 
de monitores penitenciários com nível de instrução de 3º grau 
ganhando menos do que os servidores com 1º grau. 

A CSP e a Frente em Defesa dos Defensores Públicos 
atuaram a fim de apontar soluções para valorizar a carreira 
destes profissionais e enfrentar a falta de estrutura financeira e 
administrativa do órgão. Após a base governista ter rompido o 
acordo para a categoria ser incluída no projeto que implantou 
subsídios para promotores, juízes e desembargadores, os 
defensores entraram em greve, que durou mais de 40 dias. Eles 
denunciaram que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 
não prevê recursos à Defensoria Pública, conforme determina a 
legislação. Os defensores querem mais recursos para executar 
suas funções e construir sedes próprias, possibilitando a 
instalação de Defensorias em todas as comarcas. Além disso, 
reivindicam o subsídio, o realinhamento das classes da carreira, 
a criação de quadro administrativo, realização de concurso 
público e informatização. 

Para cobrar do 
governo estadual a 
duplicação da RS 324, 
deputados, prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores e 
representantes de 
associações comerciais 
das regiões do Planalto 
Médio e da Serra Gaúcha participaram de audiência na CSP, 
requerida pelo deputado Gilmar Sossella (PDT). As lideranças 
relataram as péssimas condições da rodovia e decidiram 
apresentar emenda popular ao orçamento de 2009 a fim de 
garantir recursos para a obra. Além disso, solicitaram audiência 
com a Casa Civil para cobrar reparos emergenciais na RS e  
entregaram à CSP um abaixo-assinado com 10 mil assinaturas 
pedindo a duplicação e melhorias urgentes na rodovia, que será 
encaminhado à Casa Civil.

A audiência que 
tratou dos Centros 
Regionais de Referência 
em Saúde do Trabalhador 
f

cinco ainda não iniciaram suas atividades e outros 
estão em funcionamento parcial. Com isso, as doenças 
profissionais se multiplicam sem que nenhuma providência seja 
adotada pelo governo estadual. As Comissões de Serviços 
Públicos e de Saúde e Meio Ambiente serão aliadas do Grupo de 
Trabalho do Conselho Estadual de Saúde que estuda soluções 
para resolver as dificuldades apresentadas, entre as quais a 
relação dos CERSTs com o SUS, a falta de pessoal, a ausência 
de financiamento, convênios não cumpridos e a criação de um 
Código Estadual de Saúde. 

oi requerida pelo vice-
presidente da CSP, 
deputado Ivar Pavan. 
Dos 11 Centros 
existentes, A CSP debateu o Programa de Aceleração ao Crescimento, a 

Fundação Nacional da Saúde e a cooperação dos órgãos 
públicos do RS. Foi criado um Grupo de Trabalho, com 
representantes da Corsan e Secretarias da Habitação e Meio 
Ambiente, com o intuito de operacionalizar a apresentação de 
projetos e liberação de recursos, a elaboração de agenda de 
trabalho para sanar dificuldades e propor soluções para o 
PAC/FUNASA, bem como a formatação de um protocolo de 
intenções. Os recursos, provenientes do governo federal e 
destinados ao RS, estão na dependência da apresentação de 
projetos para ser liberados.

Os trabalhadores da Procergs denunciaram na CSP a 
intenção do governo estadual de reduzir os serviços prestados 
pela empresa, com o fechamento de unidades, demissões, 
êxodo de profissionais para a iniciativa privada, terceirização de 
serviços, além de políticas voltadas à depreciação do parque de 
equipamentos. Lembraram que já apresentaram propostas 
viáveis e econômicas para o órgão. A CSP solicitou à Secretaria 
da Fazenda acesso aos relatórios de gestão da Procergs (2005 e 
2006), com os pareceres da Contadoria e Auditoria-Geral do 
Estado e do Tribunal de Contas e cópia da sindicância ocorrida 
em 2007 e 2008 sobre as denúncias de improbidade contra o 
diretor Roney Ferrigolo. O governo não respondeu, mas o 
Ministério Público de Contas pediu inspeção no órgão. 

O governo estadual reduziu os repasses aos Centros de 
Formação de Condutores, o valor das horas-aula, deixou de 
remunerar guias e outros documentos expedidos pelos CFCs e 
passou a pagar um valor fixo pela sala de exames médicos. O 
assunto foi debatido na CSP por solicitação do Sindicato dos 
Centros de Habilitação de Condutores Auto e Moto Escola do 
Estado – SINDICFC/RS. A Comissão enviou ofício à governadora 
solicitando a inclusão do SINDICFC, do SEAACOM e de 
deputados na força-tarefa que tem a finalidade de propor nova 
metodologia de custos; a suspensão das resoluções que 
prejudicam CFCs e a retirada do Projeto de Lei 005/2008, para 
possibilitar o encaminhamento de uma proposta consensual. A 
CSP recebeu ofício do SINDICFC denunciando que nenhuma das 
sugestões apresentadas ao governo foi cumprida. 


