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APRESENTAÇÃO
Debates para fazer avançar
a consciência pública
Quando assumi o desafio de presidir esta Comissão de Segurança e Serviços
Públicos (CSSP), em janeiro de 2013, não
poderia dimensionar o quanto teríamos a
oportunidade de fazer em benefício da comunidade gaúcha. Aqui, nesta Casa, ou em
audiências e reuniões que foram ao encontro
do povo gaúcho, em diversos municípios do
interior, pudemos exercer da forma mais plena a função de homem público que nos cabe.
Foram 34 reuniões e 37 audiências
que trataram de temas tão diversos quanto
o barateamento dos preços das passagens, a
segurança nos estádios de futebol, o Plano
de Carreira da Brigada Militar, a situação das
estradas gaúchas, o abigeato e a discussão
de políticas públicas para as mulheres, para citar apenas alguns exemplos.
Estivemos, nestes encontros – e depois, nos encaminhamentos que se fizeram
necessários – de olhos bem abertos e ouvidos muito atentos para as realidades
e as necessidades da população de nosso estado.
Meu mais sincero agradecimento aos 11 colegas titulares e aos 11
colegas suplentes que souberam conduzir de forma justa e serena todos os
momentos de importantes debates vivenciados no âmbito desta Comissão. Segurança, educação, inundações, pedágios, acessibilidade, concursos públicos,
freeshops, delegacia de animais e situação do IPE foram alguns dos tantos as-
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suntos que mobilizaram a Comissão em 2013. Podemos afirmar, sem receio,
que o trabalho da CSSP contribuiu de forma decisiva para uma prática parlamentar mais próxima das pessoas, mais disponível para o diálogo, orientada
para as soluções democráticas e comprometida com os avanços esperados pela
sociedade.
Os debates promovidos por este fórum demonstram o quanto a prática democrática é capaz de construir. Em grande parte das temáticas abordadas
atuamos como interlocutores diretos da população junto ao governo do Estado
e aos órgãos responsáveis pelas soluções esperadas. Para muitas delas, ações
efetivas foram conduzidas. Mas se não obtivemos cem por cento de respostas positivas, e sabemos que isso seria utopia, os espaços de reflexão que se
abriram por meio dos debates são portas que não se fecham mais. São conquistas obtidas no âmbito do entendimento e da consciência pública que espalha
seus reflexos em todos os níveis.
Passaram por esta comissão questões das mais fundamentais e urgentes para o Rio Grande do Sul. Impossível esquecer a mobilização dos policiais
militares deste estado, no dia 5 de julho, quando cerca de mil representantes da
categoria se reuniram em Porto Alegre, no teatro Dante Barone, para uma das
audiências mais emocionantes que tive a honra de presidir neste ano. Foi um
encontro simbólico da consciência pública que esta comissão pode se orgulhar
de ter ajudado a fomentar. É este protagonismo popular, capaz de transformar
realidades, que a Comissão de Segurança e Serviços Públicos quer seguir incentivando em 2014, como principal contribuição ao bem coletivo.
Encerro agradecendo mais uma vez à dedicação dos colegas parlamentares desta Comissão e, em especial, ao povo gaúcho, causa e consequência de
nosso trabalho, povo que alimenta nossos ideais e dá sentido às nossas lutas.

Deputado Estadual Nelsinho Metalúrgico/PT
Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos
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Na opinião da deputada Stela Farias (PT), vice-presidente
da Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP),
o órgão técnico tem como compromisso abordar de
maneira objetiva assuntos da administração pública de
extrema importância para o desenvolvimento do estado.
“O maior beneficiado com o trabalho da comissão é a
população gaúcha, já que a exigência de qualidade está entre os critérios para verificação da
eficiência das matérias analisadas. Entre elas, podemos destacar a questão da infraestrutura
e das condições que viabilizam a prestação do serviço público estatal”, aponta a parlamentar.
De acordo com ela, uma política pública não deve ser encarada como mero aparato de sustentação de um determinado governo, e sim, proporcionar a garantia de direitos de Estado. “O
serviço público requer muita atenção do poder estatal, e a questão da eficiência só pode ser o
resultado de uma conjugação do controle interno e externo”.

Deputada Miriam Marrone (PT)
luta pela acessibilidade
da pessoa com deficiência
No início do ano, a deputada Miriam Marroni (PT)
protocolou o PL 25/2013, que propõe alteração na Lei nº
13.320/2009, que estabelece a gratuidade da passagem intermunicipal à pessoa com deficiência comprovadamente
carente e ao acompanhante do deficiente incapaz de se
deslocar sem assistência de terceiro. A deputada destaca
que a lei atual oferta o passe livre apenas em ônibus comum, com limite de linhas e horários. “Isso
é um desrespeito que me motiva a corrigir esta restrição ao deficiente. Há uma demanda grande e
urgente no que diz respeito aos direitos dessas pessoas e vamos trabalhar para mudar esta realidade”, ressalta. Em agosto, a deputada auxiliou na coordenação dos trabalhos da audiência pública
sobre a situação dos pedágios no Polo de Pelotas, pauta tratada por ela desde 1997, quando ainda
era vereadora. “A luta que foi intensa no início dos anos 2000 - inclusive com a CPI dos Pedágios,
proposta por mim em 2005 - agora retoma sua força devido às duplicações das BR’s 116 e 392,
exclusivamente com dinheiro público”.
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Foto: Divulgação

Foto: Agência ALRS

Deputada Stela Farias (PT)
ressalta que população gaúcha é maior
beneficiada com trabalho da CSSP
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Foto: Divulgação

Deputado Daniel Bordignon (PT)
destaca relevância dos
debates da CSSP
De acordo com o deputado Daniel Bordignon, as comissões desta casa legislativa são espaços de suma relevância na
construção de um estado democrático, realizando debates e
avaliando matérias de grande importância para os governantes
e de repercussão direta na vida dos cidadãos e cidadãs. Neste
sentido, destaca ele, os debates ocorridos na Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) durante as sessões ordinárias e
audiências, no exercício de 2013, foram fundamentais para a elaboração de políticas públicas no Rio
Grande do Sul. “Cabe ressaltar as diversas pautas que priorizamos para a regulamentação de setores
do funcionalismo público, Ministério Público e Tribunal de Justiça, em especial o Plano de Carreira da
Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros”, frisa. Neste ano legislativo, Bordignon apresentou parecer
favorável aos projetos relativos à “Gratificação pelo Exercício de Atividade de Inteligência“, “Criação de
cargos no âmbito do Poder Judiciário Estadual”, “Criação de cargos no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do RS” e à “Criação de Cargos
de Procurador de Justiça do Ministério Público do RS”.

“O trabalho desenvolvido pela Comissão de Segurança e
Serviços Públicos em 2013 esteve à altura das exigências da sociedade
gaúcha. Como titular do órgão técnico, estive diretamente envolvido
em grandes temas, como o debate sobre o aumento do controle contra o abigeato”, afirma o deputado Frederico Antunes (PP). Audiência
realizada no mês de março, em Alegrete, serviu de subsídio para a
aprovação de projeto de autoria do deputado, que tipifica o crime de abigeato em lei. Em julho, liderou, em Santa Maria, debate sobre o passe livre estudantil, cujas propostas resultaram na Carta de
Santa Maria e ajudaram no aperfeiçoamento do texto original. No mês de agosto, em São Gabriel,
discutiu a retomada das obras nas barragens de Taquarembó e Jaguari - que resultou no anúncio,
por parte do governo, do reinício dos trabalhos nas localidades. Além disso, esteve à frente na discussão de temas como a Lei dos Freeshops, o regramento dos créditos dos precatórios, medidas de
defesa de sanidade animal (rastreabilidade), a alta tributação do arroz gaúcho em relação a outros
estados, e o desenvolvimento da aviação regional, entre outros.

10

COMISSÃO DE SEGURANÇA
E SERVIÇOS PÚBLICOS - CSSP

Foto: Divulgação

Deputado Frederico Antunes (PP)
tipifica crime de
abigeato em lei

Deputado Mano Changes (PP)
cobra mais investimentos no
combate ao crime
		

A segurança pública no Estado foi tema
Foto: Karine Viana

de audiência pública proposta pelo deputado Mano Changes
em abril deste ano. No encontro, o parlamentar identificou
dois gargalos principais na área, que merecem a atenção do
governo no sentido de aprimorar o combate ao crime no Rio
Grande do Sul: a falta de pessoal e de novos investimentos
em tecnologia e equipamentos capazes de auxiliar nas investigações.
“O esforço conjunto entre todas as esferas de governo e a vontade política são fundamentais para que haja mudanças positivas no cenário da segurança pública”, destacou o deputado. Mano lembrou que um preso custa, em média, R$ 2.700,00 por mês aos cofres públicos. “O
mais barato seria investir em educação e na recuperação dos apenados, criando oportunidades
de ressocialização”.

Foto: Agência ALRS

Deputado Marcelo Moraes (PTB)
destaca atuação da CSSP
em demandas da comunidade
Titular da Comissão de Segurança e Serviços Públicos
(CSSP) da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Moraes (PTB) destaca a importância dos temas que vêm sendo
abordados no órgão técnico. Ao longo deste ano, assuntos
fundamentais para a vida dos gaúchos foram tratados na Comissão, tais como o projeto de lei do Executivo que prevê o
passe livre estudantil intermunicipal. Integrado aos debates sobre o tema, o deputado participou
de audiências públicas promovidas pela CSSP, que reuniram estudantes e lideranças municipais
do interior. Marcelo Moraes também criou emendas ao projeto inicial do governo, estendendo
o benefício a todos os estudantes do estado, incluindo os alunos que utilizam transporte fretado
para se deslocar às salas de aula. O deputado trabalhista tem ainda acompanhado na Comissão
as questões relacionadas à recuperação da rodovia RS 717, participando de audiências públicas
que contam com a presença de representantes do Daer e debatem as críticas dos moradores que
utilizam a rodovia, que liga a BR 116 ao município de Tapes.
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Foto: Galileu Oldenburg

Deputado Ronaldo Santini (PTB)
apoia reivindicações da
Brigada Militar
Como integrante da CSSP, o deputado Ronaldo Santini
(PTB) participa da discussão e avaliação de importantes projetos. O plano de carreira e condições de trabalho da Brigada
Militar foi um dos temas que mais mobilizou os parlamentares em 2013. Santini integrou uma comitiva de deputados
e representantes da categoria, que levaram as reivindicações
dos brigadianos ao Palácio Piratini. “Dessa forma, o parlamento trabalhou como interlocutor das
propostas entre o governo estadual e os servidores militares”, ressalta Santini. Outro debate importante enfocou as ligações asfálticas de acessos aos municípios. A duplicação do Caminho do
Meio, via que liga Porto Alegre, Viamão e Alvorada, foi tema de uma audiência pública, promovida
pela CSSP, na Assembleia Legislativa, com presença de deputados, prefeitos, vereadores, lideranças
e moradores. O debate foi proposto e coordenado pelo deputado Ronaldo Santini. “Participar da
Comissão exige grande responsabilidade e dedicação, por tratar de temas delicados e criteriosos no
que diz respeito à segurança e integridade da população”, observa.

Para o deputado Gilmar Sossela (PDT), a responsabilidade de representar o seu partido na CSSP é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio, devido à diversidade
de matérias aptas a serem discutidas. “Rodovias, pedágios,
energia elétrica, segurança pública, obras, serviços concedidos, abastecimento de água, enfim, um cordel de temas
que todos os dias afetam a vida do cidadão gaúcho”, aponta, lembrando que em 2013 teve continuidade o debate acerca dos pedágios, com a realização de audiência pública sobre o polo de Pelotas,
realizada na cidade em 26 de agosto. O deputado cita ainda como destaque de sua atuação na
CSSP, a coordenação e relatoria da Subcomissão dos Municípios sem Asfalto, que realizou audiência
pública com mais de 100 pessoas e representação de 37 municípios, em julho, onde representantes
do Daer atualizaram a situação do Plano de Obras Rodoviárias, lançado em 2011. “Quero parabenizar o presidente Nelsinho Metalúrgico e toda a equipe da CSSP pela condução dos trabalhos no
ano de 2013, que venceram todos os desafios desta imprescindível Comissão”.
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Foto: Agência ALRS

Deputado Gilmar Sossella (PDT)
parabeniza atuação
da CSSP em 2013

Como membro titular da CSSP, o deputado Nelson
Härter (PMDB) foi relator do projeto, encaminhado pelo Poder
Judiciário (PL 81/ 2013), que criou novas varas judiciais em cidades de dife-rentes regiões do estado. Entre as comarcas beneficiadas estão a de Pelotas, com a criação da 4ª Vara Civil; e
a de Tapes, com a 2ª Vara Judicial. Além de formalizar os novos
serviços judiciais, o projeto estabeleceu a estrutura funcional que inclui cargos de juiz, escrivão, entre
outros. No mesmo projeto, foram contempladas as comarcas de Campo Bom, Sapucaia do Sul, São
Leopoldo, São Francisco de Assis e Porto Alegre. “Esta adequação busca melhorar a prestação jurisdicional oferecida à sociedade diante do crescimento na demanda processual em todo o RS”, observou
o deputado em seu relatório. Härter igualmente apresentou parecer favorável ao projeto de autoria da
Procuradoria-Geral do Estado, estabelecendo a gratificação por atividade em “Tecnologia da Informação”
no âmbito dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do RS, assim como à proposta do deputado
Catarina Paladini (PSB), propondo a reserva de 30% das vagas de estágio no serviço público estadual para
estudantes de escolas públicas.

Foto: Agência ALRS

Deputado Nelson Härter (PMDB)
relata projeto que cria novas
varas judiciais no estado

Foto: Marcelo Bertani

Deputada Elisabete Felice (PSDB)
apoia serviços públicos
de qualidade
A deputada Elisabete Felice (PSDB) integra a Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) desde o
começo de 2013, quando assumiu o mandato na Assembleia Legislativa. O engajamento em temas polêmicos,
debatidos no âmbito da Comissão, ocorreu no episódio
da fraude do leite, quando produtores adulteraram o produto com ureia: “Sou favorável à
instalação de uma CPI já que, cada vez mais, corremos o risco de contrair doenças por meio de
ingredientes nocivos à saúde, adicionados à alimentação”, adverte. A parlamentar destaca-se
ainda como relatora no projeto de lei 107/12, de autoria do deputado Edegar Pretto, que assegura ao cônjuge do consumidor responsável, ou à pessoa em união estável com ele, o direito
de ter seu nome na fatura de serviços públicos (telefone, luz, água, etc). A parlamentar está
sempre atenta a temas públicos de relevância, como a saúde em todo o estado e, em particular,
na região da fronteira oeste, em Uruguaiana.
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Foto: Divulgação

Deputado Paulo Odone (PPS)
defende combate à violência
contra os animais

No ano de 2013, o deputado Paulo Odone (PPS) propôs à
CSSP a audiência pública que tratou da implantação de uma
delegacia especializada de proteção aos animais. “O combate
aos maus-tratos, à crueldade e à violência contra os animais é
uma ação que exige solução imediata por parte das autoridades e é da responsabilidade de todos nós”, defende Odone.
Ele acredita que a conscientização social pelo respeito aos animais tem avançado rapidamente e que
o Poder Público deve encontrar, com a mesma velocidade, uma via de alternativa capaz e eficiente.
“A Comissão de Segurança e Serviços Públicos, como em todas as outras demandas recebidas, está
cumprindo com o seu papel de interlocutora e de buscar um bom resultado para este problema.
Isso nos dá, como membros, a tranquilidade de que estamos trabalhando com o empenho que a
sociedade nos credita”, afirma. O deputado destaca ainda a atuação da CSSP nas questões ligadas à
segurança pública, à situação de conservação das rodovias do Estado e às barreiras tributárias, que
dominaram as pautas da Comissão e do Parlamento de um modo geral.

Membros suplentes da CSSP

Dep. Ana
Affonso (PT)

Dep. João
Fischer (PP)

Dep. Altemir
Tortelli (PT)

Dep. Marcos
Daneluz (PT)

Dep. Aloísio
Dep. Jurandir
Classmann (PTB) Maciel (PTB)

Dep. Raul
Pont (PT)

Dep. Dr.
Basegio (PDT)

Dep. Silvana
Covatti (PP)

Dep. Alexandre Dep. Pedro
Postal (PMDB)
Pereira (PSDB)
Fotos: Agência ALRS
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A CSSP EM NÚMEROS
Reuniões

Pareceres

• Foram realizadas 34 reuniões ordinárias, além de outras duas reuniões extraordinárias.

• 31 pareceres foram apreciados no
âmbito da Comissão de Segurança e
Ser viços Públicos. Destes, 26 foram
aprovados (24 eram pareceres favoráveis - 22 Projetos de Lei e quatro Projetos de Lei Complementar) e
cinco foram rejeitados.

• 71 requerimentos foram aprovados.
Destes, 69 de audiências públicas e
dois de requerimentos diversos.

Subcomissões
• Subcomissão do Plano de Carreira da
Brigada Militar (Relator: Deputado Altemir
Torttelli, membro suplente da CSSP).

• Subcomissão dos Contratos de Ligação Asfáltica (Relator: Deputado Gilmar Sossella, membro titular da CSSP).

Audiências públicas
Até o dia 28 de novembro de
2013, foram realizadas 37 audiências públicas pela Comissão de Segurança e Ser viços Públicos, sendo
quatro delas conjuntas com outras

Comissões da Assembleia Legislativa. A fim de se fazer presente nos
municípios do interior do Estado, a
CSSP promoveu 19 audiências externas e outras 18 na Casa.

Temas abordados
•
•
•
•
•

Segurança: 13 audiências
Transporte: cinco audiências
Estradas: sete audiências
Pedágios: duas audiências
Políticas públicas para mulheres:
uma audiência
• Lojas de fronteira: uma audiência
• Educação: uma audiência

•
•
•
•
•
•
•

Acessibilidade: uma audiência
Concursos públicos: uma audiência
Barragens: uma audiência
Inundações: uma audiência
Energia elétrica: uma audiência
IPE: uma audiência
Direitos dos animais: uma audiência
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Garantia de contrapartidas por
instalação de presídio regional
em Venâncio Aires
Foto: Fernanda Finkler

Tema: Instalação de presídio em Venâncio Aires
Proponente: Deputado Marcelo Moraes (PTB)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 15 de março de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Venâncio Aires

A comunidade de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, mobilizou-se
contra a construção de um presídio regional, com capacidade para 529 apenados, anunciado pelo governo do Estado. A resistência da cidade estava relacionada ao Instituto Penal de Mariante, que registra muitas fugas e consequentes
delitos praticados por estes presos.
Receosas de que um novo presídio aumentasse a insegurança local,
lideranças do município solicitaram contrapartida do governo estadual, como
a criação de uma Vara de Execuções Criminais regionalizada, o fechamento do
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atual semiaberto, a construção de novo prédio para a Polícia Civil, a criação de
Batalhão da Brigada Militar, a instalação de um posto da BM nas imediações do
presídio e a observância no número de vagas da casa prisional. Embora minoria,
alguns presentes se manifestaram favoráveis à construção do presídio.
Para debater o tema, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos
realizou audiência pública, em março. O proponente, deputado Marcelo Moraes, afirmou que, apesar da decisão do governo em fechar a Colônia Penal, o
Executivo não se comprometeu em instalar uma Vara de Execuções Criminais.
Ressaltou que espera um compromisso para evitar a superlotação do novo presídio, não ultrapassando o limite de 529 presos. O deputado Edson Brum disse
esperar que o governo adote algumas medidas antes da decisão de instalação.
Defende que o município receba contrapartidas na área de segurança pública.
Nesta linha também foi a manifestação do deputado Gilmar Sossela.
Para dar transparência ao processo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Venâncio Aires compôs uma Comissão Especial para acompanhar
o tema. Esta concluiu ser a implantação do presídio uma atitude administrativa
do Estado. Ficou assegurado pelo superintendente da Superintendência dos
Serviços Penitenciários (Susepe), Gelson dos Santos Treiesleben, que, além do
presídio para o regime fechado, será construída - na mesma área - uma unidade
para o semiaberto, com capacidade para 150 vagas. Ele também confirmou a
utilização de tornozeleiras nos presos das novas unidades. O superintendente
informou que a proposta é a de construir um presídio fechado e um semiaberto
intramuros para mais 150 detentos, ambos com o custo estimado de R$ 22 milhões.
Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, o deputado Nelsinho Metalúrgico explicou que o modelo do presídio na Vila Estância
Nova será pré-moldado, único no Brasil, com 529 vagas, e contará com ambientes para aulas dos presidiários e para o trabalho. Salientou que a unidade
no município receberá do Estado profissionais da área do Direito, psicólogos e
assistentes sociais para atuar no presídio. Assegurou que as contrapartidas por
parte do Estado virão, começando pelo significativo aumento do efetivo militar.
Ao final, como encaminhamento, o superintende da Susepe comprometeu-se em levar ao secretário de Segurança Pública, Airton Michels, as demandas compensatórias ao município.
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Abigeato passa a integrar as
estatísticas de crime no estado
Foto: Divulgação gabinete Deputado Frederico Antunes

Tema da audiência: Aumento do abigeato na Fronteira Oeste
Proponente e presidente da audiência: Deputado Frederico Antunes (PP)
Data: 25 de março de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Alegrete

Com o aumento do furto de gado (abigeato) - segundo os produtores da Fronteira Oeste - as entidades locais defendem ações preventivas,
contínuas e a integração entre os órgãos governamentais para a redução
dos casos de abigeato. A principal preocupação dos produtores é de que
a ocorrência do delito reflita-se em outras áreas da economia e da comunidade, que cobra a implementação de uma delegacia regional específica
para o abigeato, o aumento do efetivo da Brigada Militar e a volta do programa Ações Integradas de Segurança Rural e a realização de forças-tarefa.
O representante da secretaria estadual de Segurança Pública,
André dos Santos Overbeck, anunciou que a Casa Civil do governo do
Estado prepara decreto que institui a organização e a integração dos
serviços públicos de segurança ao meio rural, de combate aos crimes de
abigeato e ao abate irregular de animais.
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Proponente da audiência, o deputado Frederico Antunes apresentou projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei nº 11.343, que dispõe sobre
o registro e divulgação dos índices de violência e criminalidade no Estado.
Com a alteração, o abigeato seria computado nas estatísticas. Atualmente,
ele entra como furto e a estatística não o distingue de um furto de veículo,
por exemplo.
O parlamentar apresentou dados que indicam que mais de R$ 1
mi-lhão por ano são perdidos pela economia gaúcha com o abigeato. Ele
sugeriu a produção de um documento dos sindicatos, associações e prefeituras, a fim de encaminhá-lo ao governo do Estado.
Ao final, como encaminhamentos, foram sugeridas: a aprovação
do Projeto de Lei que tipifica em lei o crime de abigeato; a reativação de
uma delegacia regional específica para o abigeato, bem como a instalação de postos avançados para tratar especificamente da segurança no
campo; o aumento do efetivo e a aquisição de equipamentos e combustível para a Brigada Militar e Polícia Civil; a implementação de adicional
remuneratório aos servidores da Segurança Pública que atuam na fronteira; a reativação do programa de Ações Integradas de Segurança Rural;
investimento nos “setores de inteligência” das Polícias; a liberação de 12
viaturas, via Enafron, para os municípios da Fronteira; a designação de
servidores do Ministério da Agricultura para a região; a publicação pelo
Executivo Estadual de Decreto que trata sobre o combate ao crime de abigeato, entre outros.
Também definiu-se por solicitar apoio da Bancada Federal Gaúcha
para modificar a Lei que hoje beneficia o infrator na questão do abigeato;
pelo fortalecimento dos órgãos de Vigilância Sanitária e CISPOA; pela implementação e/ou fortalecimento, na Região, do plano federal “Estratégia
Nacional de Fronteira”; reativação de um campo de treinamento da Brigada
Militar, em Santana do Livramento; e aprovação, em âmbito Federal, do Projeto de Lei n° 4.264/12, que “Institui indenização para Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais e Auditores da Receita Federal, em exercício em
localidades estratégicas para a prevenção, controle, fiscalização e repressão
de delitos transfronteiriços”, entre outros.
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CSSP cria grupo de trabalho
para debater Conselho Estadual
de Segurança Pública
Foto: Marina Lovato | Agência ALRS

Tema: Segurança pública no Rio Grande do Sul
Proponentes: Deputados Cassiá Carpes (PTB) e Mano Changes (PP)
Presidência da audiência: Deputados Nelsinho Metalúrgico (PT)
e Cassiá Carpes (PTB)
Data: 16 de abril de 2013
Local: Sala João Neves Fontoura (Plenarinho – Assembleia Legislativa)

Tema constante na Assembleia Legislativa, a segurança pública no Rio
Grande do Sul foi abordada na terceira audiência do ano, promovida em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais (CAM). Apesar da pluralidade de
perspectivas e opiniões, houve consenso em um ponto: a necessidade de que
a segurança seja prioridade do governo do Estado.
Nas manifestações de deputados, autoridades e cidadãos, foram
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recorrentes as questões relativas ao sistema carcerário estadual, à crescente
sensação de insegurança e à necessidade de profissionalizar e instrumentalizar
a Polícia Civil e a Brigada Militar. Também falou-se sobre a situação do Instituto Geral de Perícias (IGP), bem como da falta de efetivo policial em cidades
litorâneas, de interior e de fronteira.
Explicando a atuação da Brigada Militar, o comandante-geral Fábio
Duarte Fernandes esclareceu que o comando atua em três eixos principais: a
gestão qualificada, a correição da corporação e a educação militar. Informou
ainda que a estratégia é reduzir o número de policiais da área administrativa
e deslocá-los para o policiamento ostensivo, investindo na Corregedoria e na
formação ética e moral dos policiais militares. Registrou também o ingresso de
2.500 novos soldados no final de abril e a abertura de concurso para mais dois
mil policiais.
O Chefe da Polícia Civil, delegado Ranolfo Vieira Júnior, apontou melhoras e conquistas do setor, como a inclusão de mais de 732 novos escrivães
e inspetores de polícia em 2012, a aquisição de um helicóptero, o aumento do
número de operações – no ano passado foram 426 grandes operações policiais,
bem como o incremento da resolutividade dos casos de homicídio. Explicou
que de junho de 2011 até março de 2012, o esclarecimento estava na faixa de
20,2%. Já de março de 2012 até março deste ano, a elucidação dos homicídios
subiu para 62,1%.
Como encaminhamento, foi definida a criação de um grupo de trabalho para debater um Conselho Estadual de Segurança, além das linhas de
crédito existentes para a compra de equipamentos tecnológicos e câmeras para
equipar os municípios. A sugestão de cursos profissionalizantes nos presídios, o
uso de tornozeleiras eletrônicas e um debate sobre a legislação do regime semiaberto também foram levantadas. Por fim, decidiu-se também por um convite
ao Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame,
para explanação sobre ações realizadas naquele estado.
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Municípios do Vale do Caí
conquistam ampliação de seu
efetivo policial
Foto: Fernanda Finkler

Tema: Aumento do efetivo policial em Alto Feliz, Vale Real,
Feliz e Linha Nova
Proponente e presidente da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 16 de abril de 2013
Local: Sociedade Cultural Aliança Católica - Vale Real

Ainda que, dos 16 comandos regionais do Rio Grande do Sul, o Vale
do Caí seja a região que apresenta o menor índice de criminalidade, a violência
tem preocupado alguns municípios, informa o Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Fronteira Oeste (CRPO). Por isso, Alto Feliz, Vale Real, Feliz
e Linha Nova mobilizaram-se a fim de debater a necessidade de aumentar o
efetivo da Polícia Civil e Brigada Militar. Conforme os dados apresentados na
audiência pelas prefeituras, faltam policiais nestes pontos do Vale do Caí, o
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que preocupa a população. No município de Alto Feliz e Vale Real, há apenas
cinco policiais em atividade, situação que piora em Linha Nova, que conta com
apenas quatro profissionais. Já em Feliz, 11 brigadianos são responsáveis pela
cidade, enquanto o efetivo ideal seria de 24.
Assim, apreensiva com o aumento da violência, a comunidade de
Linha Nova instalou uma central de videomonitoramento, que conta com
15 câmeras, a fim de impedir possíveis ações criminosas. De acordo com a
Prefeitura, o sistema é passível de interligação com outras redes de vídeo, o
que possibilitará futuras ações conjuntas entre a região. Da mesma forma,
Alto Feliz pretende instalar, até o fim do ano, sistema semelhante, visto o
baixo efetivo policial.
Proponente do encontro, o deputado Nelsinho Metalúrgico destacou
que o governo do Estado tem concursos públicos previstos na área e pretende
contratar 2 mil soldados para a Brigada Militar, além de outros 700 policiais
civis. Também incentivou o investimento em tecnologia e inteligência na área
da segurança pública, referindo-se às câmeras de monitoramento e aos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais (GGIM’s).
O Comandante do CRPO, Edar Borges Machado, informou que haverá
aumento do efetivo em três dos municípios: Vale Real contará com mais dois
policiais, somando sete soldados; Linha Nova receberá mais um, contabilizando cinco soldados e dois sargentos; Feliz recebe mais um, somando 12 brigadianos, e Alto Feliz permanecerá com cinco soldados. Além disto, o Comandante destacou que outros 146 novos soldados se formariam até o fim daquele
mês. Destes, 27 serão lotados na região do Vale do Caí.
O deputado Nelsinho Metalúrgico sugeriu a reorganização de um consórcio, articulação iniciada há alguns anos na região, para implantar as câmeras
no maior número possível de cidades. Explicou que embora a Comissão e o
governo estejam atuando na questão do efetivo, ela é de ordem da Brigada
Militar e da Polícia Civil.
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Audiência debate inclusão de
centros produtores gaúchos no
traçado da ferrovia Norte-Sul
Foto: Agência ALRS

Tema: Ferrovia Norte-Sul
Proponente e presidente da audiência: Deputado Altemir Tortelli (PT)
Data: 17 de abril de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul

Em construção desde 1987, a ferrovia Norte-Sul foi concebida com o
propósito de ampliar e integrar o sistema ferroviário brasileiro. Quando concluída, ela cortará os estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O trecho até Panorama, em São Paulo, está concluído, remanescendo o trecho
de Panorama ao Porto de Rio Grande.
Atualmente, a discussão gira em torno do traçado do restante da ferrovia e da proposta que solicita que o traçado inclua os centros produtores do
interior do nosso estado. Com os trilhos passando pelo interior, produtores
rurais e empresários podem aumentar a rentabilidade com a produção, já que
o modal é mais barato que o rodoviário. Produtores acreditam que, assim, as
indústrias se tornarão mais competitivas e desenvolverão suas regiões, criando
mais empregos e renda.
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É isto o que a população de Cachoeira do Sul e região reivindica. Para
esclarecer a comunidade cachoeirense sobre os procedimentos técnicos do estudo de viabilidade, o deputado Altemir Tortelli levou a CSSP até o município,
para a realização de audiência pública, no dia 17 de abril. Conforme o proponente, a ferrovia é estratégica para o desenvolvimento gaúcho e a potencialização da economia regional.
O prefeito de Cachoeira do Sul, Neiron Viegas, defendeu que o traçado da ferrovia passe pelo território do município. Ressaltou acreditar que a
intenção do governo federal era criar uma malha ferroviária que se estendesse
por todo o Brasil. Apresentou dados, mapas e infográficos para ilustrar sua argumentação e explicou quais as propostas existentes. Sublinhou a percepção
de que a ferrovia, para chegar à faixa litorânea do estado, será consolidada em
breve. Frisou a necessidade do município estar incluso na malha ferroviária,
independentemente do trajeto escolhido pelo governo federal.
De acordo com o deputado Altemir Tortelli, todas as manifestações na
audiência apontaram diretrizes para pensar a questão. “Não se solicitou aqui
apenas uma linha ferroviária, e sim um projeto que, além de um traçado, também dê conta da intermodalidade”, frisou. O parlamentar considerou importante que se utilizem elementos técnicos tanto quanto da articulação política
como ferramenta a fim de trazer a ferrovia para o Centro. Reafirmou que somente estudos técnicos não fazem avanços, e sim a combinação destes com
força política.
O parlamentar destacou ainda a necessidade de se firmar uma aliança conjunta e articulada entre Cachoeira do Sul e todos os outros municípios
beneficiados diretamente pela ferrovia Também sugeriu uma reunião com o
governo do Estado, com a Secretaria da Infraestrutura e Logística do RS (Seinfra) e, futuramente, com o governo federal. Sugeriu ainda a criação de frentes
parlamentares nas câmaras de vereadores da região, bem como comissões
em prefeituras.
Conforme o porta-voz da Seinfra, Wilson Almeida, haverá duas ligações ferroviárias entre o Estado de São Paulo e o Porto de Rio Grande, sendo
que o projeto está sendo estudado. A outra ferrovia, conhecida como Traçado
Litorâneo, anunciada pela presidente Dilma Roussef, deverá ligar as regiões
Metropolitanas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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Assembleia lotada no debate
por mais políticas públicas
para mulheres
Foto: Marina Lovatto | Agência ALRS

Tema: Políticas públicas para mulheres
Proponente: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT) e Deputado Jeferson Fernandes (PT), presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
Data: 9 de maio de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço de Convergência - Assembleia Legislativa)

A audiência para tratar das políticas públicas para as mulheres lotou a Sala Adão Pretto. Em conjunto com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH), a reunião deu ênfase à questão da violência praticada
contra as mulheres e foi uma demanda do Movimento dos Trabalhadores
Desempregados (MTD).
A representante do MTD, Chirlei Fischer, trouxe a situação das
mulheres - não só do movimento - que enfrentam cotidianamente formas
diferentes de violência. Defendendo que crimes de gênero precisam ter fim,
informou que o baixo número de Delegacias Especializadas da Mulher no
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Rio Grande do Sul é um impeditivo para que as denúncias ocorram. Chirlei
apresentou um dado que dá conta de que há apenas 16 delegacias especializadas no Estado. Lembrou ainda que, mais difícil do que fazer a denúncia,
é fazê-la para um homem, em uma delegacia de polícia comum.
Já a representante da Marcha Mundial das Mulheres, Vanessa Gil,
foi incisiva ao declarar que ser mulher é sinônimo de sofrer violência. Para
ela, muitas políticas públicas necessitam também ser revistas. Exemplificou
sua afirmação referindo-se às que deveriam atender também as mulheres
que trabalham informalmente, em casa. Enfatizou que é um equívoco julgar
que elas não necessitam deste apoio só por estarem em suas residências,
pois estão exercendo atividades de trabalho.
Comoventes, chocantes e sinceros. Assim foram os depoimentos de
três mulheres presentes na audiência pública. Contra elas, a violência partiu
do próprio pai e marido. Em dois casos, o marido era o agressor e, no outro,
o pai foi quem abusou da própria filha. Em comum, o fato de que foram
mal acolhidas e desrespeitadas nas delegacias de polícia onde foram buscar
apoio e fazer a denúncia. Nenhum dos três casos teve solução.
O deputado Nelsinho Metalúrgico fez os encaminhamentos da
audiência, na qual foram estabelecidas a realização de reuniões regionalizadas
para conhecer o cenário local, criação de mais canais de informação para que as
mulheres saibam que serviços e direitos têm à sua disposição, a ampliação da
Patrulha Maria da Penha no interior, a criação de mais Delegacias Especializadas
da Mulher espalhadas por todo o estado e a necessidade de os municípios se
inserirem no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
O presidente da CSSP lembrou que o atual governo tem feito um
grande esforço para oferecer e criar mais estruturas de proteção às mulheres. Contudo, ainda são em número insuficiente para atender toda a demanda. Citou que o governo Tarso Genro criou a Secretaria Estadual de
Políticas Públicas para Mulheres, além de aumentar o número de Delegacias Especializadas da Mulher e assinar, em 2011, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, pacto federativo lançado em 2007
pelo governo Federal e até então nunca assinado pelo Rio Grande do Sul. A
audiência reuniu mais de 100 mulheres de 22 municípios.
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Audiência pública auxilia na
duplicação da estrada do
Caminho do Meio
Foto: Gabriele Didone | Agência ALRS

Tema: Estrada do Caminho do Meio
Proponente e presidente da audiência: Deputado Ronaldo Santini (PTB)
Data: 06 de junho de 2013
Local: Sala Maurício Cardoso (Assembleia Legislativa)

A falta de duplicação da estrada do Caminho do Meio, que começa
no fim da Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, passa por Alvorada e vai
até a Parada 54, de Viamão, há anos dificulta a vida de motoristas, pedestres e moradores da localidade. Por ser uma das principais rodovias de escoamento do trânsito entre os municípios, a situação é considerada caótica
por quem transita por ali, principalmente em horários de pico.
O secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado (SOP), Luiz Carlos Busato, esteve na audiência da CSSP,
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requerida pelo deputado Ronaldo Santini. Conforme o secretário, no sentido Viamão - Porto Alegre trafegam 572 veículos por hora, enquanto que
no sentido inverso, passam 531 veículos por hora. “Quando se pensa neste
número para um rodovia como a BR 116, por exemplo, o dado não assusta
tanto, mas ao constatar que o número é de uma estrada desprovida das
condições ideais, vê-se que não há condições de o trânsito fluir”, explica.
Além de servir como rota alternativa da RS 040, a estrada Caminho
do Meio define-se como via coletora, pelo grande número de usuários nas
horas de pico. Por dia, circulam quase 7,5 mil veículos no sentido Viamão/
Porto Alegre e quase 7 mil no sentido Porto Alegre/Viamão.O estado de
conservação da rodovia é precário e expõe a população a diversos riscos.
Faltam refúgios para ônibus nas paradas, bem como acostamento para circulação de pedestres.
Os congestionamentos e grande quantidade de buracos também
pioram a situação, já bastante ruim. Por isso, a duplicação da estrada do
Caminho do Meio é a principal solicitação da comunidade. Para o deputado
Ronaldo Santini, a obra deve ser prioridade na região metropolitana. “São
80 mil pessoas que se dirigem ao trabalho, estudos e outras atividades diariamente. Assim, a duplicação desta estrada vai gerar mais desenvolvimento
para os municípios e conforto para os usuários”, frisou.
Em julho, as obras da estrada Caminho do Meio (da ponte do Arroio Feijó até a avenida Senador Salgado Filho/Viamão) e a Avenida Protásio
Alves (da rótula da avenida Manoel Elias até a Rótula Paraíso-Ponte do Arroio Feijó/Viamão) deixaram de ser projeto e entraram para a fase operacional. A Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional reuniu em
sua sede representantes das prefeituras de Porto Alegre, Alvorada e Viamão
para discutir as possíveis desapropriações de lotes nos municípios. O projeto prevê a duplicação e a pavimentação com toda a infraestrutura, alargamento da via (paradas de ônibus) para o transporte coletivo, uma ciclovia e
a duplicação da ponte sobre o Arroio Feijó.
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Audiência aponta necessidade da
busca de dotação orçamentária
para a Uergs
Foto: Marina Lovato | Agência ALRS

Tema: Situação da Uergs
Proponentes: Deputados Cassiá Carpes (PTB), Altemir Tortelli (PT)
e Marisa Formolo (PT)
Presidência da audiência: Deputada Ana Affonso (PT), presidente da Comissão
de Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia (CECDCT)
Data: 18 de junho de 2013
Local: Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho - Assembleia Legislativa)

Aconteceu na manhã do dia 18 de junho, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, audiência pública que debateu o futuro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), promovida pelas Comissões de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia (CECDCT) e de Segurança e Serviços
Públicos (CSSP) da Assembleia Legislativa. O deputado Altemir Tortelli, um dos
propositores do encontro, reafirmou a necessidade de autonomia da Uergs, seu
fortalecimento e manutenção de todas as unidades hoje existentes, e a destinação de 0,5% do orçamento estadual para a Universidade.
Tortelli também sugeriu que a discussão do orçamento de 2014 seja
feita antes mesmo do encaminhamento da previsão do governo à Assembleia.
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Além disso, solicitou que o governo divulgue documento no qual se comprometa a não fechar unidades da Uergs. “Entendemos ser de fundamental importância que se estabeleça um amplo debate com a comunidade acadêmica e
a população gaúcha, culminando com um grande seminário ou conferência no
final do ano, compactuando as novas definições desses debates”, diz.
Segundo o reitor da Uergs, Fernando Guaragna Martins, nos últimos
dois anos a universidade ampliou o número de professores de 116 para 200, e
de funcionários, de 110 para 150. Também houve crescimento no número de
alunos em 40%. Guaragna enfatizou, porém, que sem previsão orçamentária e
sem um grande aporte de recursos, não é possível fazer planejamento. “Não
temos ainda como planejar nosso futuro, porque não temos previsão orçamentária para 2014. Isso dificulta a aprovação de demandas de novos cursos”, justificou.
O deputado Cassiá Carpes enumerou algumas propostas oriundas do
relatório da Comissão Especial da Uergs, do qual fora relator, para que a universidade fosse tratada como uma instituição de Estado, não de governo. Como
presidente da Comissão Especial da Uergs, o deputado Catarina Paladini, cobrou a necessidade de uma política de investimentos para consolidação da universidade, além da criação de uma unidade na região sul do estado, sugerindo
o município de Canguçu. Já a deputada Marisa Formolo abordou a questão da
autonomia financeira e de gestão, e solicitou uma listagem dos problemas de
infraestrutura e manutenção das unidades, para que se tivesse uma visão de
conjunto, e que a reitoria definisse a melhor forma de solucioná-los.
A deputada Ana Affonso acatou como encaminhamento a necessidade de se buscar a dotação orçamentária para a Uergs, regulamentando-se
a emenda orçamentária, com reunião prévia entre parlamento e governo. Participaram da audiência, que lotou o Plenarinho da Assembleia Legislativa, o
chefe de gabinete do governador, Ricardo Zamora; o reitor da Uergs, Fernando
Guaragna; o presidente da Associação de Docentes da Uergs (Aduergs), Paulo
Vargas Groeff; o diretor técnico da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (SCIT), Luciano Andreatta; a presidente da Associação
dos Servidores da Uergs (Assuergs), Ana Cecília Librelotto; o representante do
Conselho Estadual de Educação, Ruben Goldmeyer; e o presidente da Comissão
Pró-DCE da Uergs, Tiago Duarte.
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Carta de Santana do Livramento
propõe sugestões para Lei
de freeshops
Foto: Marcos Eiﬂer | Agência ALRS

Tema: Instalação de lojas francas nos municípios de fronteira
Proponente e presidente da audiência: Deputado Frederico Antunes (PP)
Data: 28 de junho de 2013
Local: Hotel Plaza Verde, em Santana do Livramento

Foi realizada no dia 28 de junho, no âmbito da CSSP, audiência pública integrante do I Fórum de Debates sobre a Regulamentação da Lei de Freeshops em Cidades Gêmeas de Fronteira, promovido pela Frente Parlamentar
dos Freeshops, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em conjunto
com a Associação Comercial e Industrial (Acil) de Livramento e entidades empresariais do município.
O deputado Frederico Antunes deu início à audiência informando
sobre o trabalho que vem realizando na condição de coordenador da Frente
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Parlamentar em Defesa da Implantação de Freeshops em cidades gêmeas de
fronteira. Ressaltou que a lei de autoria do deputado Marco Maia está em fase
de regulamentação por parte de técnicos da Receita Federal do Brasil (RFB) e
que a previsão de funcionamento das lojas francas é para início de 2014. Frisou
que este é o interesse e que medidas serão tomadas para cumprir o prazo.
Advertiu, porém, que algumas questões ainda precisam ser adaptadas à realidade brasileira.
O deputado Edson Brum destacou que tem acompanhado as discussões em torno do tema e entende como de fundamental importância a
regulação da lei. Classificou-a como justa e necessária para as cidades brasileiras. O deputado federal Marco Maia lembrou que, por ser um tema complexo,
a regulamentação da Lei dos Freeshops só se viabilizará com muito diálogo
técnico e político. Reforçou que o objetivo é fortalecer todos os municípios da
Faixa de Fronteira, respeitando suas diferenças e suas características. Usou a
cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, como exemplo de desenvolvimento.
“Estou convencido de que os resultados serão alcançados e que atenderão a
todos envolvidos”, afirmou.
O deputado federal Afonso Hamm falou sobre o projeto de lei
3321/2008, de sua autoria, que cria condições de incentivo para o desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Explicou que a proposta tem como objetivo criar
incentivos às empresas que se instalarem, modernizarem ou diversificarem seus
projetos, com direito à redução de 75% do Imposto de Renda devido pelo
prazo de 10 anos. Além disso, também cria incentivos para as empresas já instaladas. “A Faixa de Fronteira engloba 27% do território nacional e faz divisa com
10 países, com extensão aproximada de 15 mil quilômetros”, informou.
Para o deputado federal Luis Carlos Hainze, o encontro é importante
porque a pressão popular auxilia nas demandas públicas. Lembrou que, aos
poucos, a integração da fronteira com o restante do território nacional se fortalece. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais
do Brasil (CACB), José Paulo Cairoli, disse que está sendo feito um movimento,
em conjunto com as associações municipais, para pressionar os entes públicos
para que a lei seja aprovada. Como encaminhamento, foi redigida a Carta de
Santana do Livramento, subscrita por entidades e pessoas que manifestam suas
sugestões para regulamentação da Lei 12.372, de 09 de outubro de 2012.
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Comitê permanente criado para
assegurar mobilidade de pessoas
com deficiência física
Foto: Fernanda Dreier

Tema: Mobilidade das pessoas com deficiência física através do
transporte rodoviário intermunicipal
Proponente e presidente da audiência: Deputada Miriam Marroni (PT)
Data: 10 de julho de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço de Convergência - Assembleia Legislativa)

A falta de horários de ônibus intermunicipais adaptados a cadeirantes
têm dificultado a locomoção de pessoas com deficiência física. A afirmação foi feita
por usuários presentes em audiência pública realizada pela CSSP, proposta pela
deputada Miriam Marroni, no dia 10 de julho. O foco do debate foi a mobilidade
da pessoa com deficiência física através do transporte rodoviário intermunicipal.
A representante do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem
(Daer), Sônia Maria Bertoluzzi, explicou que o estabelecimento dos horários dos
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ônibus são feitos conforme a demanda observada e frisou que cabe ao departamento fiscalizar, manter e cumprir as normas. “Toda a legislação que trata da acessibilidade no transporte de passageiros, inclusive com a perspectiva de estabelecimento de padrões que deverão ser observados pelos fabricantes dos veículos, está
sendo debatida no país. Avanços estão surgindo”, afirmou.
A fim de assegurar a plena locomoção desta parcela da população, a deputada Miriam defendeu que as modalidades direta e semidireta fossem incluídas
à atual legislação. Atualmente, a gratuidade da passagem intermunicipal à pessoa
com deficiência física e seu acompanhante não abrange todos os modais. “A legislação estadual é defasada. Há falta de linhas, falta de acessibilidade, a renovação de
benefícios é demorada, o modelo de concessão e renovação do passe livre precisa
ser revisto. O objetivo na audiência foi principalmente corrigir esta lei que restringe
este direito. Além disto, também foi possível perceber uma demanda grande e
urgente na área e esse encontro me motivou ainda mais para trabalhar com agilidade”, ressaltou Miriam.
Já o diretor da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de
Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (Apabb), Pedro Loss, comentou
sobre leis de acessibilidade e políticas públicas de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência. Destacou que toda a legislação sobre o tema em debate deve
observar a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU). Alertou que o
prestador do transporte público é um permissionário do Estado e, portanto, não
pode deixar de cumprir a legislação. “Não oferecer o passe livre para as pessoas
com deficiência física, como está garantido na legislação, é errado. As pessoas deficientes, ou não, têm direito de viver de forma independente, o que só é possível
desde que se observe o cumprimento das normas cabíveis”, defendeu.
O secretário da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social
(Smacis), Raul Cohen, enalteceu a iniciativa da deputada Miriam Marroni de discutir
questões importantes para as pessoas com deficiência física. “Falta respeito a estas
pessoas, pois o interesse econômico de empresas privadas de transporte prevalece.
Multas serão aplicadas a empresas rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias quando a
lei não for cumprida”, garantiu. Ainda assim, lembrou que em Porto Alegre a acessibilidade do cadeirante em locais públicos passou por melhoras significativas.
Como encaminhamento, foi proposta a criação de um comitê permanente para reunir representantes das entidades, com o objetivo de aperfeiçoar a
questão do transporte e outros temas que dizem respeito à acessibilidade e direitos previstos na conferência da ONU.
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Governador Tarso sanciona lei que
garante passe livre estudantil
Foto: Cristiano Guerra

Tema: Passe livre estudantil
Proponente e presidente da audiência: Deputado Frederico Antunes (PP)
Data: 12 de julho de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Santa Maria

Ao final da audiência pública realizada no dia 12 de julho, na Câmara
de Vereadores de Santa Maria, foi aprovado pelos presentes um documento
denominado “Carta de Santa Maria”, com alternativas e sugestões ao projeto
de lei encaminhado pelo governador Tarso Genro, que buscava a implantação
no Rio Grande do Sul do passe livre estudantil.
Participaram do encontro, solicitado pelo deputado Frederico Antunes,
os deputados Valdeci Oliveira, Jorge Pozzobom, Marcelo Moares, Edson Brum e
Gilberto Capoani, caravana de estudantes de várias localidades do estado, além
de vereadores, professores e funcionários de escolas e universidades. “Foi um
encontro altamente positivo, com a participação de políticos, estudantes, pro-
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fessores e representantes da sociedade civil que ocorreu em perfeita harmonia
e terminou com a redação de demandas que serão apresentadas ao projeto”,
destacou Frederico. A Carta de Santa Maria foi entregue ao governador Tarso
Genro, contendo uma série de encaminhamentos com o objetivo de garantir a
abrangência do benefício, entre outras proposições.
O projeto de lei que institui o passe livre estudantil intermunicipal e
cria o Fundo do Passe Livre Estudantil foi aprovado por unanimidade pelos deputados gaúchos no dia 17 de outubro, na Assembleia Legislativa. A proposta
prevê o benefício para estudantes de 63 cidades, localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre e em mais três concentrações urbanas do estado, nas
regiões Nordeste, Sul e Serra.
No dia 25 de outubro, o governador Tarso Genro sancionou a lei que
cria o passe livre estudantil intermunicipal para estudantes da Região Metropolitana e de aglomerados urbanos do interior do Rio Grande do Sul. Alunos de
outras regiões, que utilizam ônibus fretados, terão o transporte custeado pelo
estado, através de recursos que serão encaminhados às prefeituras.
O governo estadual irá destinar R$ 16 milhões para garantir a gratuidade do transporte aos estudantes, sendo R$ 8 milhões para o passe livre
e R$ 8 milhões para os convênios com os municípios, para que as prefeituras
contratem veículos escolares. A regulamentação ficou a cargo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), que irá definir
questões como o cadastramento dos beneficiados, funcionamento do sistema
de bilhetagem eletrônica, além dos convênios com as prefeituras.
Para ter direito ao benefício de duas passagens gratuitas por dia, os
estudantes terão que comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário
mínimo, além de frequência nas instituições de ensino. O programa beneficiará
cerca de 200 mil estudantes de 63 municípios.
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CSSP promove debate entre
concursandos para oficial de justiça
do TJ/RS
Foto: Marcos Eiﬂer | Agência ALRS

Tema: Concurso Tribunal de Justiça
Proponente e presidente da audiência: Deputado Daniel Bordignon (PT)
Data: 12 de agosto de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço de Convergência - Assembleia Legislativa)

Audiência pública realizada no dia 12 de agosto, reunindo representantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e de concursandos
para oficial de justiça, teve o objetivo de propiciar o diálogo entre os participantes, a fim de debater a possibilidade de nomeação dos concursandos. A
audiência pública, proposta e presidida pelo deputado Daniel Bordignon, foi
realizada por meio da Comissão de Segurança e Serviços Públicos.
O concurso para oficial de justiça foi homologado em 2011 com
validade de um ano. O prazo da prorrogação, por mais um ano, encerraria
no dia 14 de setembro. “Nesse dia, os servidores teriam que tomar posse,
ou seja, não temos mais cronograma para o chamamento e realização dos
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procedimentos”, explicou o juiz corregedor da presidência do TJ/RS, Leandro
Raul Klippel. O diretor-geral do TJ/RS, Omar Amorin, justificou ainda limitadores orçamentários para a contratação de mais oficiais de justiça.
Há cargos vagos para oficial de justiça em diversas comarcas do
estado. O presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do
Sul (Abojeris), Paulo Sérgio da Costa, afirma que a categoria está sobrecarregada. Na audiência, ele propôs que o orçamento destinado para a criação de
cargos de desembargadores e seus gabinetes, que tramita no Parlamento,
fosse destinado ao provimento de oficiais de justiça. O presidente da  Associação dos Concursandos do Tribunal Justiça Rio Grande do Sul (Acontej)
alegou que apenas 172 pessoas foram nomeadas, num concurso realizado
em 2010, que teria custado aos cofres públicos quase R$ 2 milhões.
O representante da Associação dos Concursandos do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (Acontej), Jonas Pereira, explicou que a audiência foi solicitada pela dificuldade de abordar o tema com a Presidência
do Tribunal de Justiça. “Buscamos o diálogo há dois anos e nada se conseguiu”, justificou. Lembrou que o concurso realizado em 2009 foi anulado
sem qualquer motivo e que, algum tempo depois, outro concurso foi feito,
porém, desconsiderando o número de aposentadorias e exonerações do período. Pediu melhor aproveitamento do concurso e destacou a necessidade
de valorizar os concursandos daquela prova.
Klippel esclareceu que sempre foi disponibilizada a possibilidade
de diálogo sobre o tema entre o Tribunal de Justiça e a Acontej. Disse que
todas as manifestações da Associação foram consideradas e são relevantes.
Corrigiu uma informação, dizendo que há 115 vagas disponíveis, e alegou
dificuldades orçamentárias por parte do Tribunal de Justiça. O diretor geral
do TJ, Omar Amorim, contextualizou a situação. “Neste debate, os dois lados
estão com a razão, mas nenhum tem a solução. O Rio Grande do Sul está
carente em demandas como esta”, apontou. Contudo, justificou limitadores
orçamentários para a contratação de mais oficiais de justiça e que o Tribunal
de Justiça faz o possível com o atual quadro funcional e orçamentário. Encerrou pedindo que o Poder Legislativo aprove as emendas e projetos de lei
propostos pelo Tribunal de Justiça, a fim de que se melhore as condições de
trabalho e se aumente o poder orçamentário do órgão.
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Grupo de trabalho busca facilitar
atividade dos guarda-parques
Foto: Gabriele Didone | Agência ALRS

Tema: Condições de trabalho dos guarda-parques
Proponente: Deputado Aldacir Oliboni (PT)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 15 de agosto de 2013
Local: Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho - Assembleia Legislativa)

A audiência pública realizada pela CSSP no dia 15 de agosto com o
propósito de discutir a melhoria das condições de trabalho dos guarda-parques
e a atual situação de fiscalização, guarda, patrulhamento e segurança das unidades de conservação estadual, culminou com a criação de um grupo de trabalho. Formado por guarda-parques, Assembleia Legislativa, Secretaria do Meio
Ambiente e sindicatos, o grupo vai buscar o diálogo com o governo do Estado
para solucionar problemas que dificultam a atuação dos guarda-parques nas
unidades de conservação ambiental do Rio Grande do Sul. O proponente do
grupo e da audiência, deputado Aldacir Oliboni, será articulador das demandas. “Vamos dar guarida e apoio às reivindicações da categoria, além da interlocução com o governador e a Casa Civil”, ressaltou o deputado.
De acordo com o presidente da Associação dos Guarda-Parques do Es-
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tado, Luciano Menezes, as reivindicações dizem respeito somente a melhores
condições de trabalho. Entre elas, estão o treinamento imediato dos profissionais,
a compra de uniformes e outros equipamentos necessários ao patrulhamento e
concurso imediato para a reposição de 76 cargos vagos. Atualmente, 39 guardaparques são responsáveis por 24 unidades de conservação, entre elas a área de
preservação ambiental Delta do Jacuí, a área de proteção ambiental Rota do Sol
e o Parque Estadual Itapuã. “São questões fáceis de resolver frente a outros problemas que o Estado tem”, opinou Menezes.
Outra reivindicação dos guarda-parques, a regulamentação do porte
de arma, foi solucionada com a publicação, no Diário Oficial do Estado, de uma
portaria orientada pela Procuradoria-Geral do Estado. A Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, porém, conforme o chefe de gabinete Fabrício Loguércio,
precisa encaminhar rapidamente a renovação das carteiras profissionais, que
indicam o porte de arma, além do curso de qualificação necessário ao seu
manuseio. Até o momento, para ter o porte, os próprios guarda-parques devem
pagar o curso. “Não tem cabimento. Este curso deve ser oferecido pelo Estado”,
ponderou Loguércio.
O vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Estado (Sindsepe),
Rogério Ramos, destacou que as mesmas reivindicações vêm sendo apresentadas desde 2008. Segundo ele, os guarda-parques cuidam de grandes áreas, que
chegam a cinco mil hectares por patrulheiro e que são constantemente invadidas por caçadores e pescadores armados. “Os que estão na profissão realmente
gostam e colocam suas vidas em risco para preservar o meio ambiente e para
que tenhamos um futuro com mais qualidade de vida”, frisou. Em suas manifestações, guarda-parques lembraram, ainda, que é necessário fazer um convênio
com a Secretaria de Segurança Pública para a aquisição do armamento, uma
vez que o porte já está regulamentado.
O comandante do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, major João
Correa da Silva, apresentou para a Comissão um projeto de curso de formação
para guarda-parques. “O Comando Geral da Brigada já está encaminhando as tratativas para viabilizar este curso. Temos um corpo docente habilitado e queremos
contribuir”, destacou o major. Oliboni se comprometeu a visitar o Batalhão para
colaborar nas tratativas de convênio com o governo. Para o deputado Oliboni, o
governo demonstra vontade política para resolver as questões. É preciso apenas
dialogar para estabelecer prazos de cumprimento das demandas. “Tenho certeza
absoluta de que vamos avançar muito e esta situação caótica vai mudar”, concluiu.
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RS 717 é incluída em plano
orçamentário do Daer
Foto: Fernanda Finkler

Tema: Situação da RS 717
Proponente e presidente da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 16 de agosto de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Tapes

A rodovia RS 717 foi construída na década de 70 e é o único acesso
ao município de Tapes, fazendo ligação com a BR 116. Em 2009, foi executado projeto para revitalização da rodovia, a fim de que, após dois anos,
ocorresse sua recuperação estrutural. Mas o trabalho realizado pela empresa
SBS apresentou diversos problemas, o que prejudicou a segunda etapa da
ação. Desde então, a estrada vem recebendo reparos com operações tapaburacos. Porém, a insatisfação dos moradores e da prefeitura é recorrente.
Segundo eles, os consertos duram pouco e muitos acidentes já ocorreram
por causa da precariedade da via, inclusive com perda de vidas.
Com a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores
de Tapes ficou acordado que o Departamento Autônomo de Estradas e
Rodagem (Daer) colocará sinalização vertical e horizontal e deixará a ro-
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dovia em condições de trafegabilidade, dando continuidade à operação de
remendos superficiais que já ocorre. A RS 717 foi incluída pelo departamento no grupo de estradas que receberão recursos. Para a recuperação estrutural definiu-se pela elaboração de projeto a ser licitado até o final de 2013.
Com o projeto pronto, terá início o processo de licitação da obra. Segundo o
diretor do Daer, Laércio Toralles, até o final do ano de 2014 a rodovia estará
recuperada. “Gostaríamos de oferecer o serviço com maior rapidez, mas precisamos respeitar os trâmites legais que envolvem as licitações. Estamos trabalhando com transparência e queremos solucionar o problema”, afirmou Toralles.
Para o deputado Nelsinho Metalúrgico, a audiência pública alcançou seu objetivo: dar respostas à comunidade e estabelecer prazos. “Foi
muito importante trazer a audiência para a localidade e debater a situação
com a população. Acredito que muitos pontos foram esclarecidos e compromissos assumidos”, destacou Nelsinho.
Segundo o prefeito de Tapes, Sílvio Rafaeli, o debate foi rico e esclarecedor. Mas ele concorda com o presidente da Câmara de Vereadores,
Iran Vieira, e com o presidente da Accita, Mahmoud Hotar, que apontaram os
grandes prejuízos enfrentados pelo comércio e o turismo local, em função da
precariedade da rodovia. “Temos festividades importantes na cidade, como
a Festa do Arroz e o Acampamento da Arte Gaúcha, além da romaria que
vamos receber no próximo ano. Mas quem vai querer vir até nosso município
com uma estrada destas?”, questionou, Mahmoud.
O vereador professor Didio lembrou que a péssima condição da
estrada, além de ser prejudicial aos veículos, atrasa ambulâncias, torna inseguro o transporte escolar e a circulação na via pela população. Já o deputado Marcelo Moraes falou que Tapes tem previsão de receber um porto e
sugeriu a federalização da rodovia.
O prefeito de Sentinela do Sul, Marcus Vinícius, entregou documento ao deputado Nelsinho em que estão dados e fotos da RS 717 e RS
715, entre os anos de 2005 e 2012. “Estas duas rodovias são importantes
para nós”, reforçou. Ele questionou o resultado de 11 processos administrativos registrados junto ao Daer, sobre os quais não obtiveram informação de
conclusão. O presidente do Sindicato Rural de Tapes, Juarez Petry, acrescentou: “nós, a população, também temos culpa. Devemos fiscalizar”, finalizou.
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Audiência pública debate retomada
das obras nas barragens de
Taquarembó e Jaguari
Foto: Cristiano Guerra

Tema: Barragens de Taquarembó e Jaguari
Proponente e presidente da audiência: Deputado Frederico Antunes (PP)
Data: 23 de agosto de 2013
Local: Câmara de Vereadores de São Gabriel

Por proposição do líder da bancada do PP, deputado Frederico Antunes, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa realizou, no dia 23 de agosto, na Câmara de Vereadores de São Gabriel,
audiência pública para debater a retomada das obras nas barragens de Taquarembó e Jaguari.
O deputado Frederico Antunes destacou que o debate sobre as barragens passa fundamentalmente pela retomada das obras interrompidas, como
também pela indenização dos proprietários das áreas a serem alagadas.
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Durante a reunião, que contou com a presença do secretário Estadual
de Obras, Luiz Carlos Busato; do prefeito de São Gabriel, Roque Montagner; do
vice-presidente da Farsul, Tarso Teixeira; além de diversas lideranças da região,
o titular da pasta confirmou que os trabalhos de conclusão nas duas barragens
deverão ser reiniciadas até o final de 2013. Frederico ressaltou que o anúncio do
secretário representa uma importante conquista para as comunidades locais.
“Estou muito feliz de ver que o pontapé inicial de negociações à época em que
estive à frente da pasta de obras estão gerando os resultados esperados. Agora
precisamos continuar em alerta para que o anúncio de hoje se torne, efetivamente, uma realidade. Eu, no exercício de minhas atribuições como deputado,
estarei atento”, disse o parlamentar.
Para a conclusão da barragem de Taquarembó serão necessários R$
86 milhões. A obra contempla os municípios de Dom Pedrito, Lavras do Sul,
e Rosário do Sul. A barragem terá como função criar um reservatório de acumulação anual para fornecimento de água para usos múltiplos. Já para Jaguari serão viabilizados R$ 68 milhões. O barramento irá irrigar uma área de 17
mil hectares, beneficiando São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul. Entre
os benefícios das obras, destacam-se o fornecimento de água para abastecimento urbano da cidade de Dom Pedrito; fornecimento de água para irrigação,
principalmente da cultura de arroz e incorporação das áreas consideradas de
preservação ambiental (áreas de banhados e outras).
Na semana da audiência, o secretário Estadual de Obras protocolou,
na Central de Licitações - Celic - a abertura do processo de licitação para concluir Taquarembó e Jaguari. A expectativa é finalizar as duas obras até o término da gestão. Haverá uma redução da contrapartida do Estado de 20% para
apenas 1% para a construção de quatros novas barragens pelo Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 2. São elas: barragem do Arroio Estancado
(Sarandi); barragem do Rio Soturno (Nova Palma e Faxinal do Soturno); barragem do Passo da Ferraria (Bagé e Dom Pedrito) e barragem do Rio São Sepé
(São Sepé). “Foram dois anos de negociações no Ministério da Integração, de
trabalho intenso da nossa equipe técnica, além de um esforço enorme do governador Tarso Genro para destravar os processos burocráticos”, destaca Busato. Taquarembó e Jaguari também tiveram redução de contrapartida para 1%.
No total, a economia para o Estado com as seis barragens chega a R$ 350 milhões.
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Luta pela revogação do aditivo
do polo de pedágios de Pelotas
Foto: Roberto Witter

Tema: Polo de pedágios de Pelotas
Proponente: Deputado Gilmar Sossella (PDT)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 26 de agosto de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Pelotas

Com a Câmara de Vereadores de Pelotas completamente lotada, o
deputado estadual Gilmar Sossella defendeu, no dia 26 de agosto, em audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) da Assembleia, sua luta pela revogação imediata do aditivo contratual que prorrogou até
2026 o polo de pedágios da região. O presidente da CSSP, deputado Nelsinho
Metalúrgico, ressaltou que o estado tem grande prejuízo com a manutenção
dessas praças de pedágio da forma como estão. Comentou que o aditivo que
prorroga a concessão mudou cláusulas, tornando o pedágio mais caro, reduzindo a manutenção e onerando o contribuinte. “A BR-116 e a BR-392 serão
concluídas em breve com recursos federais, beneficiando a concessionária que
terá menor custo de manutenção. É preciso fazer a revisão urgente do contrato”, frisou Nelsinho.
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Sossella considera “injustificável” a manutenção do polo de pedágios
pelotense. “Nos somamos à lideranças do Sul do Estado, como os vereadores
pelotenses Marcos Cunha e Ivan Duarte, além de vereadores, prefeitos, secretários e representantes de outros municípios da região no sentido de buscar,
através de um trabalho de ampla mobilização e união de forças, que a presidenta Dilma Rousseff revogue o aditivo e liberte o Rio Grande do Sul desta
amarra ao desenvolvimento gaúcho que é este polo de pedágios de Pelotas”,
declarou o deputado.
Presidente da CPI dos Pedágios da Assembleia, em 2007, e relator da
Subcomissão dos Pedágios no ano passado, Sossella considera injustificável a
prorrogação do contrato de concessão por 12 anos, oito meses e 12 dias. “Não
fosse isso, o polo pelotense teria acabado no dia 25 de julho passado, a exemplo do que vem ocorrendo nas rodovias federais do Estado.” Além de reduzir
as exigências de qualidade no serviço, o termo aditivo 001/2000 aumentou
em 58% a tarifa básica e não determinou a duplicação da BR-116, o que está
sendo feito pela União, com recursos públicos. No deslocamento para o Sul do
estado, Sossella também verificou que a pista da BR-116 apresenta inúmeras
rachaduras e buracos, com os acostamentos em precária situação.
O deputado ainda fez um questionamento durante sua fala. “Para piorar o cenário de exploração do povo gaúcho, promovido pelas concessionárias
de pedágios, a BR-116 está sendo duplicada pelo governo federal com o nosso
dinheiro público. E quando a duplicação estiver pronta, as empresas concessionárias vão lucrar ainda mais às nossas custas? Isso é justo para com o Rio
Grande do Sul?”, indagou.
Dentre os encaminhamentos da audiência pública está a entrega de
um documento pedindo a revogação do aditivo ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Também ficou definida
a ida de uma comitiva de lideranças do estado a Brasília, para uma reunião com
o ministro dos Transportes, César Borges, e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Decidiu-se ainda que, junto com a bancada parlamentar gaúcha, serão entregues documentos e um abaixo-assinado com mais de 20
mil assinaturas solicitando a revisão do contrato da concessionária Ecosul.
Participaram da audiência, além de Sossella e dos vereadores e lideranças já
mencionados, os deputados estaduais Nelsinho Metalúrgico, que coordenou a audiência,
Miriam Marroni, Edegar Pretto, Catarina Paladini e o deputado federal Dionísio Marcon.
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Audiência debate problema de
inundações no município de
Dom Pedrito
Foto: Juarez Soares

Tema: Inundações em Dom Pedrito
Proponente: Deputado Frederico Antunes (PP)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 12 de setembro de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Dom Pedrito

Por proposição do deputado Frederico Antunes, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) realizou audiência pública no dia 12 de setembro, na Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, para debater as inundações
que começaram a ocorrer nas zonas topograficamente mais baixas da cidade
de Dom Pedrito após a conclusão das rodovias Ponche Verde (VRS 803) e estrada da Encruzilhada (RS 634). A reunião contou com a presença de mais de
70 pessoas, 10 vereadores e lideranças locais. Foram presenças importantes
no debate a prefeita em exercício, Adriana Lara; o superintendente regional
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do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Evely Simas; o
vice-presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Deibler; o promotor de
Justiça, Rudimar Tomini, além do deputado Ernani Polo.
A prefeita em exercício de Dom Pedrito, Adriana Torres Lara, agradeceu a audiência e atenção dispensada pela Assembleia Legislativa ao município. Referiu as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos, registrando que
reside pró-ximo ao local das inundações e sabe o que passam aquelas famílias. Lamentou que a solução para uma demanda (a construção de rodovias)
transformou-se em outro problema de igual ou maior grandeza. O ex-prefeito
Francisco Alves Dias fez um resgate histórico acerca do problema, lembrando
das tentativas de melhorar as condições da via. O morador de Dom Pedrito
Leonardo Castilhos teceu considerações acerca do impacto dos alagamentos
na vida da comunidade. Trouxe dados técnicos, como o número de alagamentos desde 1992 e lembrou que, a cada inundação, aproximadamente 60
famílias são tiradas de suas casas. O deputado Ernani Polo frisou que o problema vem de muito tempo e defendeu que a comunidade continue lutando
por seus direitos e melhorias no município.
O superintendente do Daer, Evely Simas, fez exposição técnica sobre
a atual situação das vias que acabam represando a água da chuva e sobre o rio
Santa Maria, que em alguns períodos provoca alagamentos. Simas afirmou que,
para resolver o problema, o Daer vai investir R$ 3 milhões, instalando nove pontilhões para o escoamento da água. “Segundo estudo técnico, esta é a melhor
forma de solucionar a questão e evitar as inundações”, disse o superintendente.
O deputado Frederico Antunes lembrou que os aterros formados pelas estradas são os responsáveis pelos alagamentos em diversos bairros da cidade, obrigando um grande número de famílias a deixarem suas residências,
com prejuízos de toda ordem. O vereador de Dom Pedrito Dionil Pereira louvou
a afirmativa de que, finalmente, o problema será sanado e se comprometeu a
acompanhar todos os passos da licitação, cobrando qualidade e eficiência.
O deputado Nelsinho Metalúrgico destacou que irá acompanhar a
obra em parceria com a Prefeitura e comunidade. “Através da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, que presido, vou fiscalizar o andamento dos trabalhos. É um problema recorrente e já temos a solução”, falou o parlamentar
que havia visitado o local em julho e articulou reuniões junto ao Daer para
resolver a situação em Dom Pedrito.
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Audiência pública debate
policiamento da BM nos estádios
de futebol
Foto: Karine Viana | Agência ALRS

Tema: Segurança nos estádios de futebol
Proponente e presidente da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 16 de setembro de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço de Convergência - Assembleia Legislativa)

Nesta audiência pública esteve em pauta a violência nos estádios de
futebol e a permanência ou não da Brigada Militar realizando a segurança na
parte interna dos estádios. A audiência foi realizada em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES-RS - Conselhão). Segundo
o deputado Nelsinho Metalúrgico, com a audiência foi aberto o diálogo sobre
estes pontos polêmicos que envolvem a segurança nos estádios de futebol. “É
preciso que os poderes constituídos, juntos, produzam políticas públicas de
enfrentamento à violência e vandalismo que, muitas vezes, vemos acontecer em
dia de jogo. Estamos dando os primeiros passos no sentido de buscar soluções
que sejam justas e beneficiem a sociedade. Ficou muito claro que ainda não
há consenso sobre a permanência da BM nos estádios, mas vislumbramos a
proposta de uma saída gradual. Precisamos continuar o debate”, afirmou.
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O secretário-executivo do CDES-RS, Marcelo Danéris, concorda que
o assunto exige mais discussão. Ele lembrou que a reunião, dentro do Conselhão, foi uma proposição dos conselheiros da Câmara Temática da Copa.
Para os conselheiros, a BM não deve fazer a segurança interna dos jogos ou,
pelo menos, deve existir uma compensação pelos times à corporação. “A BM
pode atuar como uma força suporte. Precisamos pensar em uma transição e
a capacitação dos serviços privados deve ser levado em conta”. O secretário
ainda informou que encaminhará uma recomendação ao governador Tarso
Genro com as contribuições dos conselheiros e conselheiras.
Também o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Fabio Duarte, apontou as dificuldades de planejamento do policiamento ostensivo
quando boa parte do efetivo precisa ser encaminhada para trabalhar nos
jogos. Mas, destacou como fundamental esse processo de discussão sobre
o tema com a sociedade. “A Brigada Militar presta um serviço público e, se a
sociedade entender que nós devemos permanecer nos estádios, iremos permanecer. Mas é importante que essa reflexão seja feita de maneira coletiva,
para que a sociedade compreenda também que, quando a Brigada está no
interior dos estádios, ela não está no policiamento ostensivo de rua”, completou.
Para o secretário de Segurança Pública (SSP), Airton Michels, cerca
de 400 mil pessoas ficam sem policiamento ostensivo nos sábados, domingos e segundas, em função das folgas que os profissionais têm por direito,
depois de trabalharem nos dias das partidas. “Somos parceiros para trabalhar na diminuição da violência nos jogos, mas precisamos praticar justiça
na prestação de serviços. Com indenização ou ressarcimento por parte dos
clubes, poderemos compensar esse desequilíbrio”, argumenta o secretário,
garantindo que qualquer mudança nesse sentido só será feita a partir de um
consenso com a sociedade e os atores envolvidos.
Os dirigentes dos clubes de futebol defenderam que a Brigada
deve ser mantida nos estádios. Segundo o diretor-jurídico da Federação
Gaúcha de Futebol, Luiz Fernando Costa, é imprescindível a presença da BM
nos jogos. “O Estatuto do Torcedor indica que a segurança interna e externa
nos jogos deve ser prestada pelo Estado. A cobrança dos serviços também é
inconstitucional. Mas somos sensíveis às dificuldades orçamentárias do Estado e da segurança pública”, afirmou, sinalizando sobre a possibilidade de
doações, apoios ou indenizações por parte dos clubes e da federação. Entre
os encaminhamentos do encontro estão a realização de um ciclo de audiências públicas e a criação de uma comissão para aprofundar a discussão sobre
a violência nos estádios e a presença ou não da Brigada Militar durante os
jogos na parte interna dos clubes.
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Audiência busca garantia de
orçamento para retomada das
obras da ERS 244
Foto: Cleber Bertoncello

Tema: Situação da ERS 244
Proponente e presidente da audiência: Deputado Gilmar Sossella (PDT)
Data: 27 de setembro de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Venâncio Aires

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos realizou no dia 27 de
setembro, na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires, audiência pública
para debater a situação da ERS 244. A audiência foi proposta em reunião
ordinária de 22 de agosto pelo deputado Gilmar Sossella, relator da Subcomissão dos Municípios sem Acesso Asfáltico. O parlamentar explicou que a
reunião referia-se ao requerimento encaminhado à Assembleia Legislativa
pela Câmara de Vereadores de Venâncio Aires em julho deste ano, ressaltando que o objetivo do encontro é trazer o debate e buscar soluções para o
assunto em questão.
A rodovia ERS 244 teve suas obras paralisadas em 1999. A estrada,
segundo a comunidade, se em boas condições, promoveria o desenvolvi-
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mento aos municípios de Venâncio Aires, Vale Verde, General Câmara, Passo
do Sobrado e Mato Leitão, pois liga os vales do Taquari e Rio Pardo pelos
entroncamentos com as rodovias RSC-453, RSC-287 e ERS-405. Faz, ainda, a
ligação dos vales com as regiões Carbonífera e Metropolitana, desafogando
a RSC-287, a BR-386 e a BR-116 em Canoas. Para Sossella, além das questões
já citadas, ainda é preciso levar em conta as melhorias na segurança e a fluidez do trânsito.
“É preciso salientar esta mobilização para que se retome as obras,
já que essa estrada é uma importante via de escoamento da produção da
região para o porto de Rio Grande”, disse o deputado Edson Brum. O presidente da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires, Telmo Kist, motivador
da audiência, demonstrou sua satisfação em sediar um evento para discutir
assunto tão relevante. “Essa luta não pode ser apenas de duas ou três localidades, tem que ser do conjunto da região”, reforçou, destacando que o
tema da ERS 244 vem se tornando repetitivo na região. Admitiu que é difícil
explicar para as pessoas que a classe política ainda não tenha conseguido
uma solução para esse problema.
Por fim, o deputado Gilmar Sossella lembrou que a retomada dos
trabalhos na RST-244 não está contemplada no Orçamento do Estado para
2014. Sugeriu construir uma emenda coletiva dos deputados da região ao
Orçamento, visando a garantir os recursos para a obra. Se isso não for possível, sugeriu ainda a possibilidade de uma pressão democrática, quando da
votação do orçamento pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia. Nos encaminhamentos do debate também
ficou definida a formação de um grupo de trabalho em prol da RST 244.
Além do proponente, estiveram presentes os deputados Heitor
Schuch e Edson Brum; Telmo Kist, Presidente da Câmara de Vereadores de
Venâncio Aires; Airton Artus, Prefeito de Venâncio Aires; Giovane Wickert,
Vice-Prefeito de Venâncio Aires; Carmen Goerck; Prefeita de Mato Leitão;
Ricardo André Azeredo, Prefeito de Vale Verde; Arnoldo Albano Ohlweiler,
Presidente da Câmara de Vereadores de Vale Verde; Robson Klaus, Vereador
de Boqueirão do Leão; José Cândido Faleiro Neto, Vereador de Venâncio
Aires; Vereador Azambuja; Célio Silva, Vereadro de Passo do Sobrado; Claudiomar da Silva, Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de
Venâncio Aires; entre outras autoridades e convidados.
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Situação das rodovias de fronteira
são pauta da CSSP
Foto: Gabriele Didone | Agência ALRS

Tema: Rodovias da fronteira
Proponente: Deputado Frederico Antunes (PP)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 10 de outubro de 2013
Local: Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho - Assembleia Legislativa)

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Nelsinho Metalúrgico, promoveu audiência pública no dia 10 de outubro
para tratar da situação das rodovias ERS 176, 529 e 566, na região da fronteira.
O debate foi realizado por proposição do deputado Frederico Antunes e contou
com a participação do engenheiro do Departamento Autônomo de Estradas e
Rodagem (Daer), Carlos Alexandre Pinto Toniolo, e do assessor técnico da Secretaria do Planejamento, Gerri Machado, além de diversas lideranças da região,
como o vice-prefeito de Manoel Viana, Léo Durlo; a presidente da Comissão Pró
Asfalto da ERS 176, vereadora Marina Porto; o vereador de Manoel Viana, Valdir
Witti; os vereadores de Maçambará, Kátia Belmonte e Arnaldo Keyun; e os vereadores de Alegrete Celeni Viana, e Carlinhos Almeida e Cabeto.
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Em sua manifestação, o deputado Frederico Antunes destacou que
o escoamento da produção depende dessas estradas na região da Fronteira.
“Isso significaria novos negócios e a melhoria do emprego e renda”, apontou,
propondo a inclusão de emendas para o Orçamento 2014, a serem assinadas
por parlamentares de diversos partidos. O deputado Gilberto Capoani fez um
apelo a todos os partidos para se somarem a esta causa. Lembrou já ter feito
uma emenda em relação à ERS 176, contemplando recursos do Tesouro do Estado para esta rodovia e que também já está realizando mais emendas para as
demais rodovias citadas nesta audiência. Pediu reforços a os demais deputados
para subscreverem estas emendas, como forma de unir forças e garantir o orçamento necessário às obras.
O deputado Edson Brum pediu maior atenção e valorização dos municípios menores, que são menos favorecidos e, por consequência, mais prejudicados; e destacou que apoiaria todas as emendas discutidas na audiência.
”Estas regiões menos favorecidas devem se mobilizar para que os recursos
públicos cheguem até elas”, ressaltou o deputado Nelsinho Metalúrgico. Lembrou ainda da melhoria da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento econômico das regiões que receberão as obras asfálticas.
O engenheiro do Daer, Carlos Alexandre Toniolo, apresentou um
panorama das estradas no estado. Salientou a agilização das obras que têm
condições e redirecionamento dos recursos para aquelas que já estão em andamento. Anunciou ainda a conclusão do primeiro lote de 38 km da ERS 529, que
aguarda apenas a sinalização de trânsito, informando que muitas obras são da
década de 90 e estavam paradas por falta de recursos. “Agora tem sido possível
realizar a continuidade destas obras devido a financiamento junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pois o recurso orçamentário do estado é limitado”, disse.
Relatou ainda que o Daer está na fase de elaboração de projetos para,
na sequência, pôr em execução a continuidade e conservação das rodovias.
Salientou que é feita priorização em pontos críticos para, depois, se fazer a
manutenção do trabalho já realizado. De acordo com Toniolo, houve algumas
dificuldades devido ao término de contratos e repactuação anual mediante negociação de novos preços. “Mas o problema foi solucionado e as obras nas
regiões serão priorizadas”, garantiu. Como encaminhamento da audiência,
Frederico Antunes propôs a inclusão de emendas para o Orçamento 2014, a
serem assinadas por parlamentares de diversos partidos, para o início das obras
na ERS 176 e ER 566 e para um segundo trecho na ERS 529, bem como para o
projeto de asfaltamento da ERS 630 e para a recuperação da ERS 640.
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Governo do Estado cria delegacia
para proteção do meio ambiente
e dos animais
Foto: Gabriele Didone | Agência ALRS

Tema: Delegacia Especializada de Proteção e Defesa do Meio
Ambiente e dos Animais
Proponente: Deputado Paulo Odone (PPS)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 24 de outubro de 2013
Local: Sala João Neves Fontoura (Plenarinho – Assembleia Legislativa)

Depois de muito reivindicar uma delegacia de polícia especializada
em proteção animal, o deputado Paulo Odone propôs audiência pública sobre
o assunto justamente na semana em que a criação do órgão foi anunciada pelo
governo do Estado.
De acordo com o decreto 50.758, a competência para investigar esses
casos será da agora denominada Delegacia Especializada de Proteção e Defesa
do Meio Ambiente e dos Animais. A delegacia está localizada na Rua Marquês
do Pombal, nº 162, no bairro Floresta, em Porto Alegre.
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“Fiquei muito satisfeito, pois vínhamos aprovando várias leis de proteção animal, mas não sabíamos a quem recorrer. A partir de agora, precisamos
equipar a delegacia para que ela possa desempenhar plenamente suas funções.
Já protocolei uma emenda ao orçamento do Estado, no valor de R$ 100 mil,
para a implantação da delegacia”, afirmou Paulo Odone. Presente à audiência
pública, a secretária municipal dos Direitos dos Animais de Porto Alegre (Seda),
Regina Becker, classificou a conquista da delegacia como um “fato histórico”.
Regina citou a lei de autoria de Odone que proibiu o aluguel de cães de guarda
no Estado. “O governo acolheu o pleito do trabalho liderado pelo deputado
Odone. É um grande avanço”, exaltou a secretária.
De acordo com ela, quando recebe denúncias de maus tratos a animais, o órgão vai ao local para averiguar e pedir providências. Defendeu que
futuramente sejam criadas delegacias regionais para cobrir outras regiões do
Estado. Durante a audiência, representantes de ONG’s de proteção animal,
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, da Polícia Civil e do Ministério
Público também louvaram a criação da delegacia, mas apresentaram outras
demandas. Ao final, foi unânime entre as autoridades e o público que lotou o
Plenarinho da Assembleia a sensação de vitória pela criação de uma delegacia
específica à causa animal. Contudo, também foi consenso a necessidade de
implantação de políticas públicas de conscientização da população, bem como
ações de esterilização dos animais de rua.
Estiveram presentes à audiência: Regina Becker, Secretária Especial
dos Direitos Animais de Porto Alegre; Vinícius Faccini, Delegado da Polícia
Civil; Maria Waleska Trindade Cavalheiro, Procuradora de Justiça do Estado
e Presidente da Associação Bichoterapia; Gloria Jancowski Boff, SecretariaGeral do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/RS); João Pessoa Riograndense Moreira Júnior, Superintendente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama), Leandro Cordova, Perito Criminal Oficial do Instituto
Geral de Perícias (IGP), Tânia Pires, Presidente da ONG Centro de Inteligência
Urbana de Porto Alegre; Alexsandro Witkowski, do Conselho de defesa ao
Meio Ambiente (Condema); Débora Carvalho, aluna do IFSUL de Charqueadas; Cristiano Lang, assessor parlamentar do Vereador Marcelo Sgarbossa;
Marcelo Figueiró, Vereador de Cachoeira do Sul; Naor Nemmen, Presidente da
ONG Porto Alegre Melhor; Artur dos Santos, Vereador de São Jerônimo; Luiz
Paixão, Vereador de Cachoeira do Sul e Elaine Carrasco, da Procuradoria-Geral
do Estado, entre outras autoridades e convidados.
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Comunidade de Fazenda Vilanova
discute duplicação da BR 386
Foto: Cleber Bertoncello

Tema: Duplicação da BR 386
Proponente e presidente da audiência: Deputado Gilmar Sossella (PDT)
Data: 13 denovembro de 2013
Local: Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova

Na condição de coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 386, o deputado estadual Gilmar Sossella liderou, no dia 13 de
novembro, na Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova, uma audiência
pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa que debateu a situação da duplicação da BR 386, entre Estrela e Tabaí.
Com participação aberta à comunidade, o encontro debateu o andamento
das obras na rodovia e o prolongamento de sua duplicação para toda sua
extensão, ideia defendida por Sossella tendo em vista que a Rodovia Leonel
de Moura Brizola (BR 386) é uma das mais importantes do Sul do Brasil,
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pois liga desde a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, em Iraí, à
Região Metropolitana de Porto Alegre. “Ela precisa ser duplicada em sua totalidade, caso contrário seguirão existindo gargalos que dificultam e tornam
mais perigoso o tráfego de veículos”, disse o parlamentar trabalhista.
Um dos pontos discutidos na audiência pública foi a situação do
assentamento indígena em Bom Retiro do Sul, que está prejudicando a duplicação no trecho entre Tabaí e Estrela, cujas obras já estão cerca de 65%
concluídas. Na primeira licitação realizada pelo governo federal para a construção de moradias que irão abrigar as famílias indígenas, não houve empresas interessadas. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), uma nova licitação foi realizada. Segundo o
engenheiro do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, no dia 08 de novembro foram
recebidas as propostas de contratação para construção das novas casas, faltando somente a documentação complementar. “A previsão é de que até o
final do mês possa ser assinado o contrato e iniciados os trabalhos”, informou.
Entre os encaminhamentos da audiência pública da BR 386, ficaram definidos os seguintes pontos: formação de um grupo de trabalho para
acompanhar o andamento das obras e aproximação das laterais do viaduto
em Fazenda Vilanova - conforme solicitação do município. Quanto às demais solicitações dos moradores que residem às margens da rodovia, o Dnit
comprometeu-se a dialogar com os interessados, buscando uma solução
para as problemáticas apresentadas.
Estiveram presentes, além do proponente do encontro, as seguintes
autoridades e convidados: Pedro Antônio Dornelles, Prefeito de Fazenda
Vilanova; Álvaro da Silva Brandão, Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Vilanova; Léo Mota, Presidente da Associação dos Vereadores do Vale
do Taquari (AVAT); Hiratan Pinheiro da Silva, representando o Dnit; Everton
Pacheco, representando o Deputado Lucas Redecker; Lucas Carlos Trindade,
representando a Serviços Técnicos de Engenharia (STE); Edevaldo Borges
dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Jari; Paulo Renato Wermann, Vice-Prefeito de Jari; Neuza Inez Fell, secretária de administração de
Fazenda Vilanova e os Vereadores: Roque Carlos de Vargas, Luiz Carlos Brito,
Pedro Valdir Ferreira Brandão, Marcos Roberto de Souza, Hilário Roloff e
Coraci Roque Gravina, entre outras autoridades e convidados.
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Situação dos bombeiros
voluntários é tema de audiência
pública na CSSP
Foto: Gabriele Didone | Agência ALRS

Tema: Bombeiros voluntários
Proponente: Deputado Gerson Burmann (PDT)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 14 de novembro de 2013
Local: Sala Maurício Cardoso (Assembleia Legislativa)

A situação dos Bombeiros Voluntários foi tema de debate em audiência
pública na CSSP, encontro solicitado pelo deputado Gerson Burmann. Fundamentais para as comunidades do interior, os bombeiros voluntários estão em apenas
14% dos municípios brasileiros e, além disso, enfrentando dificuldades nas condições de trabalho. O presidente da Comissão, deputado Nelsinho Metalúrgico,
conduziu a abertura dos trabalhos, destacando que é fundamental a discussão
sobre legislações específicas para esse segmento, como já vem acontecendo em
diversas casas legislativas do país.
A audiência reuniu parlamentares, autoridades estaduais, bombeiros
profissionais e voluntários e resultou na criação de um grupo de trabalho que buscará diálogo com a Casa Civil a fim de propor mudanças na legislação sobre o
tema. Na abertura dos trabalhos, Burmann explicou que o objetivo da audiência era
apresentar um pouco da atuação dos bombeiros voluntários no estado e abordar
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a necessidade de o Corpo de Bombeiros oficial enxergar os voluntários como parceiros. “É um trabalho imprescindível (o dos voluntários), que deve aumentar cada
vez mais”, disse o deputado.
Edison Eduardo Rother, presidente da Voluntersul, que congrega os
bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul, explicou que a entidade é uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), com similares em
outros estados e países. Ele falou da atuação e história da entidade, presente
em 35 municípios, mas atendendo a 79 localidades, o que representa 802 mil
habitantes, com um Orçamento, em 2012, de R$ 2,858 milhões. Conforme Rother,
foram registrados pela Voluntersul 19.117 atendimentos e 1.227 incêndios em
2010 e 19.242 atendimentos e 1.237 incêndios em 2012. A entidade dispõe de
876 bombeiros voluntários ativos no Estado e 126 veículos.
Como reivindicações, Rother citou a revisão da legislação estadual sobre
o tema; o apoio financeiro do governo estadual, com previsão orçamentária; a participação nas demandas da Consulta Popular; o estabelecimento de diretrizes para
acesso a recursos; a participação no processo de prevenção de incêndios; e a criação de grupo de trabalho para tratar do desenvolvimento dos corpos de bombeiros voluntários.
Representando a Secretaria de Segurança Pública, o tenente-coronel
Nereu Vargas de Castro disse que atuou por mais de 30 anos no Corpo de Bombeiros e que, nesse período, a relação com os voluntários sempre foi de parceria e de
reconhecimento pelo importante trabalho desenvolvido por eles. “Nossa relação
sempre foi de somar esforços e deixar de lado quaisquer ranços corporativistas”,
disse. “A soma de esforços é que vai levar melhores condições para o Rio Grande
do Sul, e a atividade dos bombeiros voluntários é imprescidível”, declarou. Também
o presidente da Associação dos Bombeiros Civis do Rio Grande do Sul, Francisco
Solano Galmarini, destacou a parceria entre os bombeiros civis e os voluntários e
disse que há problemas de legislação que precisam ser solucionados.
O representante do Ministério Público do Estado, César Luís Augusto
Faccioli, disse que é fundamental a criação de um marco regulatório do terceiro
setor – uma pauta que, segundo ele, diz respeito não só ao estado, mas ao país.
Conforme destacou, a ação voluntária foi vista historicamente como uma espécie
de um “quebra-galho”, naquilo que o Estado não dava conta. No entanto hoje isso
não é mais aceitável. “Ainda não está na nossa cultura (o terceiro setor), mas está na
Constituição”, disse o promotor, avaliando que as leis sobre o tema estão defasadas
e que as soluções devem vir por meio de políticas públicas. O representante do MP
frisou ainda que, para existirem, as entidades precisam de aportes financeiros. “Elas
não podem ter lucro, mas precisam de receita”, declarou.
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Comissão debate situação da
Empresa Gaúcha de Rodovias
Foto: Fernanda Finkler

Tema: Situação da EGR e estradas sob responsabilidade da empresa
Proponente e presidente da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 21 de novembro de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço de Convergência - Assembleia Legislativa)

Com a presença do presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR),
Luiz Carlos Bertotto, prefeitos, vereadores e deputados aconteceu no dia 21 de
novembro audiência pública que debateu o plano de ações da empresa e os
resultados do novo modelo de pedágio. Realizada no âmbito da Comissão de
Segurança e Serviços Públicos, a reunião foi presidida pelo deputado Nelsinho
Metalúrgico, que considerou o resultado da discussão positivo. “Ouvimos o
presidente a respeito da estruturação da EGR e da forma de trabalho adotada
pela instituição. É fundamental destacar a participação da sociedade através
dos Conselhos Comunitários das Regiões das Rodovias Pedagiadas (Corepes)
na decisão das obras, dos investimentos e da aplicação dos recursos arrecadados pela empresa”, destacou Nelsinho.
Os Corepes são formados por usuários, prefeitos, vereadores, sindicalistas e lideranças de cada região. Juntamente com a EGR, decidirão as
prioridades e os planos de investimentos em cada local. Os integrantes dos
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Conselhos já foram empossados pelo governador: são oito Corepes, com 16
conselheiros em cada um e o mesmo número de suplentes.
O presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto, falou que a empresa conta
atualmente com um quadro de 50 funcionários na administração e uma série
de empresas já contratadas, responsáveis pela arrecadação, manutenção, restauração, roçada, limpeza de bueiros e pelo software das rodovias, com um total de
mil funcionários. Bertotto destacou que já estão sendo licitados dois processos
para restauração, manutenção e conservação das rodovias sob o controle do Estado, perfazendo um total de R$ 130 milhões, a serem executados em dois anos.
Bertotto informou que a ERS-239, que liga o município de Portão à
localidade de Barra do Ouro, no município de Maquiné, cruzando os municípios de Estância Velha, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova
Hartz, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho, está sendo totalmente revitalizada
com pintura, sinalização, roçada e com novas placas de sinalização, tendo a
previsão de término do serviço no final deste ano.  Disse ainda que a empresa
deu início à construção da Passarela de Travessia Urbana de Parobé, permitindo
a retirada de sinaleira localizada na rodovia, pleito de mais de uma década da
comunidade daquela cidade. Outra novidade é a discussão imediata de ações
e obras na Feevale para modificar acessos e a construção de uma terceira pista,
com o objetivo de reduzir acidentes e melhorar o fluxo.
Também o controle social, com a participação do cidadão através do
site da empresa (www.egr.rs.gov.br), é nova ação implementada. Pode-se verificar quanto foi arrecadado em cada praça de pedágio e quanto está sendo
investido. O presidente da EGR assegurou que os recursos não vão para o caixa
único do estado e que 80% de tudo que é arrecado será reinvestido na rodovia.
Sobre a política de isenções, Bertotto informou que tudo será discutido com os Conselhos Comunitários das Regiões das Rodovias Pedagiadas.
Segundo ele, a isenção refletirá no valor da tarifa, manutenção e investimentos
nas rodovias. Também destacou que há casos de distorção na arrecadação em
alguns municípios próximos ao pedágios em virtude da migração de veículos
para cidades isentas e isso também será discutido. Informou que a EGR está
repassando recursos para o Corpo de Bombeiros com o objetivo de equipar e
comprar ambulâncias para os municípios nas regiões dos pedágios. Esses equipamentos, segundo Bertotto, atenderão as rodovias e também serão utilizados
pelas comunidades em emergências em seus municípios.
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Moradores da Região Central
cobram melhorias no fornecimento
de energia elétrica
Foto: Tiago Dias

Tema: Fornecimento de energia elétrica em Jari e municípios vizinhos
Proponente e presidente da audiência: Deputado Valdeci Oliveira (PT)
Data: 21 de novembro de 2013
Local: Município de Jari

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Valdeci
Oliveira coordenou uma audiência pública sobre a qualidade do fornecimento
de energia elétrica nos municípios na Região Central, na noite do dia 21 de novembro, no município de Jari. O evento foi proposto em conjunto pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos e pela Comissão de Assuntos Municipais
do Parlamento Gaúcho.
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A população de Jari, Toropi, Quevedos, Tupanciretã e de outros municípios vizinhos compareceu em grande número para reivindicar melhorias
no fornecimento e na qualidade da energia elétrica recebida. Foram cobradas
melhorias nas redes de distribuição (postes e fiação), na manutenção e conservação, e o aumento da potência e do alcance de energia elétrica na região.
Outras dificuldades apontadas foram a demora na ligação de novos pontos - o
que atrapalha o andamento de projetos - e a constante queima de bombas de
poços artesianos e de outros equipamentos pela falta de potência adequada ao
seu funcionamento.
No interior dos municípios, a situação ainda é mais grave. Há relatos
de comunidades que ficaram dez dias sem luz, o que causou grande prejuízo
para as famílias e para os pequenos produtores. Também há reclamação de que
as contas de energia não chegam às residências, entre outras reivindicações.
“Queremos que o deputado leve nosso desespero para Porto Alegre, porque já
não conseguimos mais diálogo com as empresas e com as autoridades daqui.
Às vezes, nossa casa parece uma discoteca, apaga e acende, apaga e acende”,
ironizou Erondi de Souza, agricultor de Jari.
Valdeci se comprometeu a encaminhar as demandas das comunidades. “Precisamos ouvir os anseios para proporcionar uma melhor qualidade
de vida para a população. A energia elétrica é uma necessidade básica e fundamental. Não podemos permitir que o quadro que foi exposto aqui continue. Vamos encaminhar os questionamentos às comissões da Assembleia, ao Procon
e a outras instâncias para verificar o que podemos fazer para amenizar ou para
resolver os problemas”, comenta Valdeci.
Os representantes das distribuidoras RGE e Coprel estiveram presentes
à audiência e justificaram pontualmente as muitas críticas recebidas. Eles se
comprometeram de, em 30 dias, enviar um relatório ao deputado Valdeci com
um plano de melhorias dos serviços. Estiveram presentes também na audiência
os representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
(Agergs), do Ministério Público, e os prefeitos de Jari, Pedrolívio Prado, Quevedos, Aldori Vieira, e Tupanciretã, Carlos Augusto Brum de Souza, vice-prefeitos,
vereadores e membro da comunidade regional.
						
							 Texto: Tiago Dias

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

2013

65

Problemas administrativos e
financeiros do IPE são tema de
audiência pública na CSSP
Foto: Marcos Eiﬂer | Agência ALRS

Tema: Situação do IPE
Proponente: Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio
Grande do Sul (Fessergs)
Presidência da audiência: Deputado Nelsinho Metalúrgico (PT)
Data: 28 de novembro de 2013
Local: Sala Maurício Cardoso (Assembleia Legislativa)

A Sala Maurício Cardoso lotou na manhã do dia 28 de novembro durante a audiência pública promovida para debater a situação do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE), no âmbito do IPE Saúde. De
acordo com o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos no
Estado do RS (Fessergs), Sérgio Augusto Jury Arnoud, proponente do encontro, são três os principais problemas enfrentados atualmente pelo IPE Saúde: o
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atraso nos repasses financeiros por parte do governo do estado (que ultrapassam os R$ 181 milhões), a defasagem na estrutura administrativa do instituto e
a previsão orçamentária insuficiente para 2014. Arnaud agradeceu ao deputado
Nelsinho Metalúrgico a rapidez e o acolhimento de sua solicitação e relatou a
“situação delicada” por que passa o instituto.
Arnoud declarou que o IPE está sendo administrado com enormes
dificuldades estruturais e financeiras. “Temos urgência nos repasses financeiros
do Estado para que possamos fechar as contas deste ano. Mas, além disso,
nos preocupa o futuro do IPE. A proposta orçamentária para 2014, corrigida
em menos de 10%, aponta que a partir de agosto já não teremos mais aporte
financeiro. A situação é dramática”, frisou. O deputado Nelsinho Metalúrgico
ressaltou a magnitude da instituição, terceiro maior plano de saúde do Brasil
em número de beneficiários, com 1,1 milhão de pessoas – cerca de 10% da
população gaúcha. “Precisamos a todo custo evitar um colapso do IPE. É mais
do que justa a preocupação das entidades aqui presentes, por conta da grandeza e importância da instituição para o estado”.
O presidente da União Gaúcha de Defesa da Previdência, Pio Dresch,
declarou que se o IPE não for preservado estaremos a um passo do caos na
saúde do RS. “O enfrentamento desta questão passa pela superação das polarizações. É fundamental que se chegue a um acordo político, levando este
debate a várias instituições e instâncias do Estado”. Sandra Mara Weiler, representante do Hospital Ana Nery, informou que muitos médicos estão pedindo
descredenciamento do IPE em função da defasagem dos valores pagos. “Isto
preocupa muito, pois está em jogo a sobrevivência dos hospitais, laboratórios e
o atendimento médico aos servidores”, avaliou Sandra.
Para o presidente do Sindicato do IPE, Bayar Schneider, se o IPE quebrar todo mundo vai quebrar. “Vamos virar o SUS”, comparou. Em todas as
manifestações foram destacadas preocupações tanto quanto aos problemas
emergenciais quanto conjunturais do IPE Saúde. Nelsinho encerrou o encontro
reforçando a preocupação quanto à garantia de soluções para os problemas
relatados. “Mais de três milhões de consultas e 465 mil pronto atendimentos
foram realizados pelo IPE em 2013. Precisamos encontrar as respostas para
qualificar um serviço de tal abrangência. A CSSP, por obrigação, está aberta
para o debate e vamos acompanhar esta discussão que merece a atenção de
todo o Rio Grande do Sul”, finalizou Nelsinho.
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Ciclo de audiências propõe revisão
da lei que regula o sistema de
transporte metropolitano
Foto: Marcos Eiﬂer | Agência ALRS

Proponente e presidente das audiências: Deputado Nelsinho Metalúrgico
Datas: 28 de junho, 05 de setembro e 13 de setembro de 2013
Local: Sala Adão Pretto (Espaço Convergência - Assembleia Legislativa) e
Câmara de Vereadores de Santana do Livramento

Criada em 4 de abril pelo deputado Nelsinho Metalúrgico, a Frente Parlamentar que trata da Transparência e Barateamento da Tarifa de Transporte Coletivo
no Rio Grande do Sul, além de reforçar a temática trazida nas manifestações por
todo o Brasil, com reivindicações que buscam tarifas mais baratas e transporte
coletivo urbano de qualidade, aprofundou a discussão sobre o assunto.
Em junho de 2013, a partir de proposição do deputado, a Comissão
de Segurança e Serviços Públicos realizou um ciclo de audiências públicas para
debater o tema, com foco na integração do transporte público metropolitano,
na racionalização do sistema e na tarifa única. “É preciso haver mudanças estruturais, como o controle social da política de composição tarifária, a integração
do transporte, um sistema que funcione de maneira mais inteligente e racional,
bem como a gestão pública dos recursos”, destacou o parlamentar.
Foram realizadas duas audiências na Assembleia Legislativa, em Porto
Alegre, nos dias 28 de junho e 05 de setembro; e uma em Santana do Livra-
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mento, no dia 13 de setembro. Como encaminhamentos, decidiu-se propor a
revisão da lei que regula o sistema de transporte metropolitano, que data de
1957, havendo uma série de defasagens; a busca pela racionalização e integração dos modais de transporte intermunicipal da região Metropolitana e a
garantia de que sejam feitas licitações para as empresas operarem o transporte
coletivo, garantindo dessa forma, qualidade e preço mais justo.

• Audiência pública do dia 28 de junho
Estiveram presentes à reunião o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e prefeito de Esteio,
Gilmar Rinaldi; o diretor da Metroplan, Marcos Damiani; o auditor público externo do Ministério Público, Roberto Ponsi; representantes do Ministério Público
de Contas, Gilson Hansen e Jackson Lopes; o secretário adjunto de Mobilidade
e Transporte de Canoas, Euclides Heron e os deputados Raul Carrion e Stela
Farias, além de entidades e organizações da sociedade civil.

• Audiência pública do dia 05 de setembro
Participaram da audiência os deputados Paulo Odone, Jorge Pozzobom, Marcelo Moraes, o agente fiscal do Tesouro Marcelo Spilki, o chefe de
gabinete do Ministério Público de Contas, Roberto Ponsi, o diretor de Transportes da Metroplan, Marcos Damiani, e o técnico do mesmo órgão, Renan
Raupp Souza, vereadores Marcelo Sgarbossa, Alex Peixe, Leandro Tur, Nestor
Schwertner e Eliseu Ridi.

• Audiência pública do dia 13 de setembro
Estiveram presentes à audiência o presidente da Câmara de Vereadores
de Santana do Livramento, Dagberto Reis; o conselheiro da Agência Estadual
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs)
e vice-presidente da Associação Nacional das Agências de Regulação, Edmundo
Fernandes da Silva; representante do Departamento Autônomo de Estradas e
Rodagem (Daer), Fabiano de Oliveira Pereira; representante do Tribunal de Contas
do Estado, Jorge Mesquita Freitas; e o vereador de Quaraí, Cláudio Bueno.
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SUBCOMISSÃO
Plano de carreira dos militares
ganha ciclo de seis audiências
pelo estado
A subcomissão que trata do Plano de Carreira dos Militares do Estado,
criada por proposição dos deputados Altemir Tortelli, Jeferson Fernandes, Nelsinho Metalúrgico e Ronaldo Santini realizou um ciclo de seis audiências públicas
ao longo de 2013, nas cidades de Ijuí, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul,
Erechim e Porto Alegre. A última delas, realizada no dia 5 de julho, na capital,
reuniu cerca de mil policiais militares, vindos de todas as regiões do estado.
Após caminhada pelo centro da cidade e manifestação em frente ao Palácio Piratini, os policiais participaram da audiência pública, presidida pelo deputado Nelsinho Metalúrgico. No final do encontro, uma comissão formada por
representantes das entidades e deputados foram recebidos pelo chefe da Casa
Civil, Carlos Pestana. A subcomissão defende a criação de um quadro específico
para o Corpo de Bombeiros; adicional noturno para os brigadianos; não-exigência de teste psicotécnico para avanço na carreira militar; e incentivo à formação.
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O deputado Altemir Tortelli, relator da subcomissão, destacou a importância do gesto do governo do Estado para toda a categoria. “Somente com
diálogo entre as partes será possível uma solução para essa questão, que é fundamental para a segurança pública do Rio Grande”. Durante a audiência, Tortelli
destacou que, pela primeira vez na história do parlamento gaúcho, se construiu
um trabalho conjunto com todas as entidades representativas da Brigada Militar
com o objetivo de propor um plano de carreira que contemple toda a corporação. Tortelli também destacou o papel da subcomissão e os trabalhos realizados durante este período. “Além de uma pauta de reivindicações, esta subcomissão pensou uma nova política pública para o setor de segurança, que garanta o
atendimento da população e a qualidade para os serviços dos policiais”, colocou.
“Esta audiência coroa um processo iniciado há oito meses e que promoveu debates em diversas cidades e regiões do Rio Grande do Sul para construir uma proposta de Plano de Carreira para a Brigada Militar”, frisou o deputado
Nelsinho Metalúrgico. Alegou que é da vontade de todos construir uma carreira,
uma condição de trabalho e uma isonomia salarial que dê dignidade à família
brigadiana. Alertou que, para isso, é necessária a alteração na legislação vigente,
o curso de formação, o tempo das promoções, entre outros. O deputado Jeferson Fernandes frisou que o Plano de Carreira apresentado na audiência pública
dignifica os servidores da Brigada Militar e resultará na qualificação dos serviços
prestados pela corporação à comunidade.
Uma das principais propostas da subcomissão refere-se ao atual Plano
de Carreira da Brigada Militar, que não possibilita aos Praças e Tenentes da
Brigada Militar a ascensão aos quadros de Oficiais Superiores. Esse fato gera um
quadro de estagnação dentro do Plano de Carreira, impossibilitando que os militares na Carreira de nível médio, com acúmulo de experiências e que reúnem as
condições necessárias à ascensão, possam ascender a um nível superior no escalonamento hierárquico. No dia 22 de agosto, a CSSP aprovou por unanimidade
o relatório final da subcomissão, entregue à subchefe da Casa Civil, Mari Perusso,
pelo deputado Tortelli, acompanhado do presidente da CSSP, Nelsinho Metalúrgico, e de representantes das entidades.
Participaram da audiência: o Capitão Roger, da Associação dos Oficiais da
Brigada Militar; o 1º Tenente da reserva Aparício Santellano, da Associação de Sargentos e Subtenentes e Tenentes da BM (ASSTBM); Soldado Hércules Bloedow, da
Federação das Entidades Independentes dos Servidores Militares Estaduais de Nível Médio do Estado do RGS (FERPMBM); 1º Tenente Carlos Ouriques, Associação
dos Oficiais Subalternos da BM (AOFSBM); 3º Sargento Leonel Lucas Lima, Entidade
de Servidores de Nível Médio da BM (ABAMF); Soldado Ubirajara Pereira Ramos,
Associação dos Bombeiros do RGS (ABERGS); e Tenente Alex Caiel da Silva, ASSTBM.
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SUBCOMISSÃO
Acesso asfáltico a cerca de 100
municípios é debatido por
subcomissão da CSSP
O deputado Ronaldo Santini presidiu, no dia 04 de julho, a audiência pública que debateu a situação dos acessos asfálticos a quase 100 municípios do Rio Grande do Sul e o Plano de Obras Rodoviárias 2012/2014.
A reunião aconteceu no Espaço de Convergência da Assembleia Legislativa,
onde Santini substituiu o presidente da Comissão de Segurança e Serviços
Públicos, o deputado Nelsinho Metalúrgico.
A audiência pública foi convocada pela Subcomissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, proposta pelo deputado Gilmar Sossella, e con-
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tou com a presença do diretor de Infraestrutura da Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística (Seinfra), José Luiz Barbosa Gonçalves, e do diretor
de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem (Daer), Laércio Toralles. A Confederação Nacional de Municípios
(CNM) estava representada pelo seu presidente, Paulo Ziulkoski.
Os prefeitos, vices, vereadores, secretários municipais e demais
lideranças municipais presentes relataram as dificuldades de transporte enfrentadas pelas suas populações. Também ressaltaram os prejuízos financeiros que seus municípios acumulam pela falta de investimentos empresariais,
devido às precárias condições de acessos.
Barbosa confirmou que o Governo do Estado pretende cumprir a
meta de, pelo menos, dar início às obras em todos os acessos municipais
previstos no Plano de Obras. Toralles afirmou que o maior entrave para cumprir o Plano de Obras está nas questões burocráticas, que precisam ser agilizadas para dar início aos projetos. O diretor do Daer destacou ainda que
a autarquia está trabalhando pela antecipação do início do cronograma de
trabalho das obras do lote 3 para o lote 2.
“Na reunião foi possível debatermos, com todas as partes envolvidas,
a situação precária que enfrentam os municípios sem acessos asfálticos e também as dificuldades e o empenho do governo do Estado em executar o Plano
de Obras”, comentou Santini. Participaram do debate mais de 120 pessoas, representando 37 municípios, sendo 22 prefeitos, oito vice-prefeitos e 37 vereadores, além de 11 deputados estaduais, representantes de quatro deputados
federais, entidades como a Federação das Associações dos Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs) e o Sindicato dos Engenheiros do RS, que puderam ouvir do Daer as explicações sobre o andamento das suas obras de acesso asfáltico.
O objetivo da subcomissão é, principalmente, atualizar aos mais de
100 municípios sem ligação asfáltica, a situação das suas obras, com base
no Plano de Obras Rodoviárias lançadas pelo governo do Estado em 20 de
maio de 2011. A Comissão de Segurança e Serviços Públicos, através do
presidente Nelsinho Metalúrgico, autorizou a subcomissão a fazer reuniões
no interior para levar essas informações aos municípios juntamente com o
Daer. Foram realizadas duas: no dia 02 de setembro, em Barão do Triunfo,
com os municípios sem asfalto da Costa Doce e Zona Sul; e no dia 06 de
setembro, em Planalto, com os municípios da Zona da Produção.
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SEMINÁRIO

Foto: Marcos Eiﬂer | Agência ALRS

Seminário aprofunda debate sobre
segurança e propõe a criação de
rede estadual dos GGI’s
Promovido pelo deputado estadual Nelsinho Metalúrgico, por
meio da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, o seminário “A Importância dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal nas Políticas
Públicas de Segurança (GGI’s)”, lotou o teatro Dante Barone, na manhã
de 07 de junho. Foram painelistas o ex-secretário nacional de Segurança
Pública e pesquisador renomado da área, Ricardo Balestreri; o vereador da
Capital, Alberto Kopittke, membro do Conselho Nacional de Segurança;
o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, Juarez Pinheiro; e
representando o Ministério da Justiça, Cristina Gross Villanova. Também,
durante o encontro, foram apresentadas experiências bem-sucedidas dos
GGI’s de Bagé, Canoas e Caxias do Sul.
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Segundo o deputado Nelsinho, o seminário alcançou seu objetivo
de aprofundar o debate sobre as políticas públicas de segurança nos municípios, oferecer mais informações qualificadas a respeito desse novo modelo
de gestão, além de trazer dados sobre a captação de recursos para as ações
de prevenção à criminalidade a partir dos Gabinetes. “Os GGI’s, muito mais
do que um aparato policial ou de equipamentos, são uma forma inovadora
de gestão, de planejamento e de ação na segurança pública. É inovadora
porque envolve as forças de segurança, a gestão municipal e a comunidade,
com ênfase na prevenção”, ressaltou o parlamentar que, a final do evento,
propôs a criação de uma rede estadual dos GGI’s, sugerida pelo vereador
Alberto Kopittke.
O painelista Ricardo Balestreri destacou a conexão que há entre a
segurança pública e o desenvolvimento. “Onde não há segurança não há
liberdade, não há educação de qualidade e o desenvolvimento fica prejudicado em diferentes níveis”, apontou Balestreri. O ex-secretário nacional de
Segurança Pública também evidenciou a necessidade do gestor público estar comprometido para que ações concretas voltadas à segurança sejam realizadas. “É preciso destinar recursos no orçamento e garantir que os valores
previstos estejam, realmente, disponíveis e, sobretudo, sejam utilizados na
execução de projetos da área”, acrescentou.
Representando o Ministério da Justiça, Cristina Gross Villanova ressaltou que “sem gestão, não há segurança pública, mesmo que se tenha
recursos”. Com isso, ela chama a atenção para a necessidade dos prefeitos criarem corpo técnico qualificado de servidores para que os projetos
encaminhados ao Ministério tenham consistência. “Às vezes, os municípios
fazem a devolução integral de valores repassados, porque não souberam
fazer o projeto de forma adequada”, exemplificou Cristina.
Nelsinho encerrou o seminário, no começo da tarde, agradecendo
a participação dos painelistas, autoridades federais, estaduais e municipais
que se prontificaram a debater a importância dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal nas Políticas Públicas de Segurança. “Neste seminário nós
pudemos constatar que segurança pública envolve, para além da articulação
das forças policiais, as ações preventivas”, sublinhou o parlamentar. Como
encaminhamento, Nelsinho deixou registrada a proposta do vereador Alberto Kopittke de se estabelecer no estado a Rede Estadual dos Gabinetes
de Gestão Integrada.
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