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Economia e muitos resultados

    Foi uma honra presidir a Comissão de Assuntos Municipais ao longo da 
legislatura 2014-2018, colegiado em que imprimimos austeridade, economi-
zando um grande volume de dinheiro público e realizando muitas ações em 
prol das municipalidades. De uma cota total creditada de 439.200,00 para 
despesas diversas ao longo dos quatro anos, utilizamos somente 
140.708,08, cerca de um terço do que se poderia usufruir, ou seja, apenas 
32%, devolvendo quase R$ 300 mil. 
  Além disso, nenhuma diária internacional foi utilizada, nem pelos deputa-
dos, muito menos por servidor ou assessor. Outro dado relevante são as diá-
rias nacionais. A cada ano, a Comissão tem direito a 40 diárias deste tipo, to-
talizando 160, mas utilizamos apenas 67, ou seja, somente apenas 42% 
delas.
   Além da economia, outro destaque na Comissão de Assuntos Municipais 
foi a excelente produtividade. Em quatro anos, foram realizadas 110 audiên-
cias públicas em diversas regiões do Estado. Portanto, ao prestar contas de 
nossa atuação à frente do colegiado, temos a certeza que agimos de forma 
transparente e eficaz, sempre como foco no desenvolvimento dos municí-
pios em todas as regiões gaúchas.

Um grande abraço
Deputado Eduardo Loureiro
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Audiências Públicas: a tarefa de ouvir os municípios gaúchos

  Um dos principais objetivos das comissões parlamentares é ouvir as de-
mandas das comunidades, de seus representantes políticos e propiciar o 
debate e o encaminhamento de soluções junto às autoridades responsáveis. 
Diariamente são recebidas demandas de municípios de todos os cantos do 
Estado e analisadas pelos parlamentares da Comissão de Assuntos Munici-
pais através de seu presidente. 

 Nesse sentido, um dos instrumentos mais utilizados foi a realização de au-
diências públicas, onde todos os atores envolvidos em determinado proble-
ma social são chamados para um espaço democrático de mediação e delibe-
ração da questão. Neste ato, é dada a oportunidade a todas as partes se ma-
nifestarem, tanto representantes das diversas esferas de governos, quanto a 
população em geral, aproximando a democracia daquela clássica ideia 
grega, de participação direta do cidadão. Nesse papel, a Comissão de 
Assuntos Municipais percorreu, ao longo da legislatura, milhares de quilôme-
tros, visitando 45 municípios. Além disso, realizou 37 debates no próprio Par-
lamento Estadual, sempre buscando ampliar ao máximo a participação de 
todos.
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2015

→ 07/04/2015 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa debateu a reto-
mada das obras da ERS 118, proposição do Deputado Tarcísio Zimmermann.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS
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→ 05/05/2015 - Audiência Pública tratou a situação dos municípios sem 
acesso asfáltico no Estado do Rio Grande do Sul.  O encontro aconteceu na 
Assembleia Legislativa e foi uma proposição do Deputado Eduardo Loureiro.

→ 08/05/2015 - Audiência Pública em Santo Ângelo, proposta pelo Deputa-
do Eduardo Loureiro, debateu a infraestrutura rodoviária na Região das Mis-
sões.
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→ 26/06/2015 - Audiência Pública teve como tema a infraestrutura rodoviá-
ria na Região da Grande Santa Rosa. Proposta pelo Deputado Eduardo 
Loureiro, aconteceu em Santa Rosa.

→ 20/05/2015 - Audiência Pública conjunta com a Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente, debateu a situação da Dengue no Estado do Rio Grande do 
Sul. Proponentes os Deputados Eduardo Loureiro e Valdeci Oliveira.
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→ 07/07/2015 - Audiência Pública tratou das obras de pavimentação asfálti-
ca da Rodovia “Transcampesina”, que interliga os Munícipios de Herval, 
Hulha Negra, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Aceguá. A Proposição foi do 
Deputado Zé Nunes.

→ 30/06/2015 - Audiência Pública conjunta com a Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente debateu as pendências quanto ao financiamento e ao efetivo 
funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), cujas instala-
ções já estão concluídas em municípios do Rio Grande do Sul. Proponentes 
os Deputados Eduardo Loureiro, Tarcísio Zimmermann e Valdeci Oliveira.
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→ 11/09/2015 - Audiência Pública tratou da Sanidade Animal no Estado do 
Rio Grande do Sul. Proposição do Deputado Sérgio Peres, aconteceu em 
Cachoeira do Sul.

→ 04/08/2015 - Audiência Pública conjunta com a Comissão Especial pelo 
Novo Pacto Federativo que debateu, analisou e apresentou propostas com 
relação à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A Proposição do Deputa-
do Vilmar Zanchin.
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→ 02/10/2015 - Audiência Pública da Subcomissão para tratar da “Qualida-
de da Energia Elétrica no meio Rural e Centros Urbanos de Pequenos Mu-
nicípios. O Proponente foi o Deputado Zé Nunes, e ocorreu no município de 
Arroio do Padre.

→ 25/09/2015 - Audiência Pública da Subcomissão para tratar da “Qualida-
de da Energia Elétrica no meio Rural e Centros Urbanos de Pequenos Mu-
nicípios, aconteceu em Dom Feliciano e foi proposta pelo Deputado Zé 
Nunes.
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→ 27/10/2015 - Audiência Pública debateu as condições da Defesa Civil na 
prevenção de catástrofes. O autor do requerimento foi o Deputado Eduardo 
Loureiro.

→ 20/10/2015 - Audiência Pública tratou sobre “Projetos e Planos do Go-
verno do Estado para implementação e efetivação dos portos de Cachoeira 
do Sul e de Rio Pardo, bem como quais as ações previstas para fomentar o 
transporte de cargas e de passageiros pelo Rio Jacuí e por outros rios do 
Rio Grande do Sul. O Proponente foi o Deputado Adolfo Brito.
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→ 20/11/2015 - Audiência Pública debateu sobre os serviços prestados de 
telefonia móvel no interior do Município de Farroupilha. O requerimento foi 
do Deputado Álvaro Boessio e aconteceu em Farroupilha.

→ 09/11/2015 - Audiência Pública discutiu a qualidade e o atendimento dos 
serviços públicos de energia elétrica prestados em Santa Maria e região 
central do Estado. A Proposição foi do Deputado Valdeci Oliveira e aconte-
ceu em Santa Maria.
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→ 27/11/2015 - Audiência Pública tratou sobre a infraestrutura rodoviária na 
Região da Grande Ijuí. A Proposição foi do Deputado Júnior Piaia e aconte-
ceu na Câmara de Vereadores de Ijuí.

→ 25/11/2015 - Audiência pública discutiu a situação do acesso asfáltico 
entre os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Caraá. A Proposição dos 
Deputados Sérgio Peres e Marcel Van Hattem aconteceu em Caraá.
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→ 10/12/2015 - Audiência Pública discutiu o Código Estadual de Defesa 
dos Direitos Animais. A Proposição foi da Deputada Regina Becker Fortunati.

→ 08/12/2015 - Audiência Pública debateu a atual situação dos imóveis de 
propriedade do Estado do Rio Grande do Sul em virtude de levantamento 
realizado pela Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos 
Humanos. O autor do requerimento foi o Deputado Eduardo Loureiro.
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→ 15/12/2015 - Audiência Pública tratou sobre o atraso nos repasses, aos 
municípios, dos recursos financeiros dos Programas do Governo Federal 
que envolvem obras já executadas ou em execução. A Proposição foi do De-
putado Eduardo Loureiro.

SEM FOTO

→ 05/04/2016 - Audiência Pública debateu as obras da Ponte da Avenida 
dos Municípios em Novo Hamburgo e as obras de duplicação da ERS-118 
em Sapucaia do Sul, por requerimento do Deputado Tarcísio Zimmermann.

2016
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→ 09/05/2016 - Debater o Projeto da linha de Transmissão LT 525 KV–Ca-
pivari do Sul - Guaíba 3 que abrange o Morro Ferrabraz, foi o tema da au-
diência pública proposta pela Deputada Regina Becker Fortunati. O evento 
aconteceu em Sapiranga.

→ 18/04/2016 - Audiência Pública para discutiu a situação das demissões 
ocorridas por parte das empresas metalúrgicas na Região Carbonífera do 
Estado. O autor do requerimento foi o Deputado Pedro Ruas, e a audiência 
aconteceu em Charqueadas.
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→ 20/05/2016 - Audiência Pública da Subcomissão sobre acessos asfálti-
cos dos municípios do Rio Grande do Sul tratou da “Situação dos municí-
pios da Região Central”. O autor do requerimento foi o Deputado Sérgio 
Peres e aconteceu em Santa Maria.

→ 12/05/2016 - Audiência Pública conjunta com a Comissão de Defesa do 
Consumidor e Participação Legislativa Popular debateu a municipalização 
do Sistema de Defesa do Consumidor no âmbito do Rio Grande do Sul. 
Tendo como proponentes os Deputados Eduardo Loureiro, Enio Bacci e 
Juliano Roso a audiência aconteceu em Passo Fundo.
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→ 24/05/2016 - Audiência Pública da Subcomissão sobre os acessos asfál-
ticos dos municípios do Rio Grande do Sul discutiu a situação dos municí-
pios das Regiões Centro-Sul, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do 
Taquari, Hortênsias, Serra, Litoral e Sul. O requerimento foi apresentado 
pelo Deputado Sérgio Peres.

→ 23/05/2016 - Audiência Pública em Campo Bom discutiu o Plano de 
obras e investimentos previstos pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) 
e as demandas dos municípios para a Rodovia RS-239. O proponente foi o 
Deputado Tarcísio Zimmermann.
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→ 23/06/2016 - Audiência Pública discutiu a regularização dos limites muni-
cipais de Imigrante, Roca Sales, Colinas, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul, 
Westfália e Teutônia, no Vale do Taquari. A requisição foi do Deputado João 
Fischer e o evento aconteceu em Imigrante.

→ 10/06/2016 - Audiência Pública tratou da paralisação das obras de dupli-
cação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Cristal. O Proponente foi o De-
putado Adolfo Brito e aconteceu em Camaquã.
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→ 30/06/2016 - Audiência Pública tratou da reestruturação da empresa Ma-
nitowoc e a anunciada suspensão das operações em Passo Fundo. Reque-
rimento foi do Deputado Juliano Roso e aconteceu em Passo Fundo.

→ 28/06/2016 - Audiência Pública discutiu a Privatização do Aeroporto Sal-
gado Filho. Proponentes os Deputados Pedro Ruas e Regina Becker 
Fortunati.
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→ 15/08/2016 - Audiência Pública discutiu o Projeto de Tratamento de 
Efluentes de Novo Hamburgo por Fitorremediação com Plantas Macrófitas. 
O requerimento foi da Deputada Regina Becker Fortunati e aconteceu em 
Novo Hamburgo.

→ 09/08/2016 - Audiência Pública debateu o licenciamento de empreendi-
mentos e obras na planície de inundação do Rio dos Sinos, em seu trecho 
inferior. Proponente o Deputado Tarcísio Zimmermann e aconteceu na 
Assembleia legislativa.
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→ 21/11/2016 - Audiência Pública tratou do controle das cheias no Vale do 
Caí, avanços e dificuldades. O proponente foi o Deputado Vinicius Ribeiro 
e aconteceu em Montenegro.

→ 30/08/2016 - Audiência Pública debateu a inclusão digital nos municípios 
do Rio Grande só Sul. O proponente foi o Deputado Eduardo Loureiro.
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→ 16/12/16 - Audiência Pública discutiu a qualidade dos serviços de telefo-
nia nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí. O autor do requeri-
mento foi o Deputado Gilmar Sossella e o evento aconteceu em Santa 
Vitória do Palmar

→ 06/12/2016 - Audiência Pública debateu os impactos da Usina de Foz do 
Chapecó na Região Turística do Salto do Yucumã, na Região Celeiro do 
Estado. O autor do requerimento foi o Deputado Eduardo Loureiro.
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→ 04/04/17 - Audiência Pública para tratar da derrubada do veto 52/2016, 
que impede que os recursos do ISS (Imposto sobre Serviços) dos serviços 
de cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde sejam distribuídos 
aos municípios de domicílio do cliente. Proponente o Deputado Eduardo 
Loureiro.

→ 16/03/17 - Audiência Pública sobre a retirada de direitos dos servidores 
públicos de Cachoeirinha, proposta pelo Deputado Pedro Ruas.

2017
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→ 19/04/17 - Audiência Pública em Lajeado debateu o “Programa de Explo-
ração de Rodovias do Governo Federal e os impactos econômicos, sociais 
e para o desenvolvimento da Região do Vale do Taquari”. Proponentes os 
Deputados Adão Villaverde, Ênio Bacci e Ronaldo Santini.

→ 17/04/17 - Audiência Pública sobre a manutenção da Escola Maria 
Thereza da Silveira, localizada no bairro Bela Vista em Porto Alegre, propo-
nente o Deputado Pedro Ruas.
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→ 12/05/2017 - Audiência Pública tratou dos impactos do Programa de Ex-
ploração de Rodovias, do Governo Federal, para a BR 386, no Rio Grande 
do Sul. O evento aconteceu em Erechim por proposição do Deputado 
Juliano Roso. 

→ 24/04/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa discutiu os pro-
blemas de trânsito, segurança e logística das vias urbanas de Águas Claras, 
Viamão e região. O autor do requerimento foi o Deputado Pedro Ruas. 
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→ 09/06/2017 - Audiência Pública em Pelotas debateu a implantação do 
aterro sanitário e a destinação de resíduos e possíveis impactos gerados. 
Proponentes as Deputadas Regina Becker Fortunati e Stela Farias. 

→ 12/05/2017 - Audiência Pública discutiu os impactos do Programa de Ex-
ploração de Rodovias, do Governo Federal, para a BR 386, no Rio Grande 
do Sul. O evento aconteceu em Carazinho por proposição do Deputado 
Juliano Roso.
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20/06/2017 - Audiência Pública discutiu o Índice CFA de Governança Muni-
cipal (IGM-CFA), recentemente lançado pelo Conselho Federal de Adminis-
tração. O proponente foi o Deputado Eduardo Loureiro e o evento aconte-
ceu na Assembleia Legislativa.
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→ 28/06/17 -  Audiência Pública na Assembleia Legislativa debateu o Decre-
to Estadual nº 53.304/16, que dispõe sobre a venda e manuseio de produtos 
como carnes e derivados. O requerimento foi proposto pelos  Deputados (a) 
Manuela d́Ávila, Miriam Marroni, Adão Villaverde e Pedro Pereira. 

→ 27/06/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa tratou da si-
tuação dos regimes próprios de previdência dos municípios do Rio Grande 
do Sul. Proponentes os Deputados Eduardo Loureiro e Frederico Antunes. 
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→ 10/07/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa com o 
Dr. Geraldo da Camino, titular do Ministério Público de Contas, discutiu a lei 
que permitiu a extinção das fundações estaduais. O Proponente foi o Depu-
tado Pedro Ruas. 

04/07/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa debateu as pers-
pectivas da Política Estadual de Cultura Viva instituída pela Lei 
14.663/2014, bem como a criação do Comitê Gestor da Política Estadual de 
Cultura Viva. O autor do requerimento foi o Deputado Tarcísio Zimmermann. 
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→ 17/08/2017 - Audiência Pública em São Luiz Gonzaga debateu a munici-
palização do Sistema de Defesa do Consumidor no âmbito do Rio Grande 
do Sul. Proponentes os Deputados Eduardo Loureiro, Enio Bacci, e Juliano 
Roso. 

→ 08/08/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa tratou das 
obras e ações necessárias na área urbana de Sapiranga da RS 239, volta-
das à redução dos acidentes e óbitos no trecho da rodovia. A proposição foi 
Deputado Tarcísio Zimmermann. 
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→ 30/08/2017 - Audiência Pública discutiu a situação da Unidade de Monte-
negro da UERGS, bem como perspectivas para a viabilização de nova sede 
para a mesma. O evento proposto pelo Deputado Tarcísio Zimmermann 
aconteceu em Montenegro.

→ 21/08/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa debateu os im-
pactos das políticas executadas no âmbito da prefeitura da capital do Rio 
Grande do Sul. Proponentes os Deputados Adão Villaverde, Jéferson 
Fernandes e Tarcísio Zimmermann. 
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→ 12/09/2017 Audiência Pública onde a Empresa Gaúcha de Rodovias 
(EGR), apresentou números sobre as obras realizadas em cada uma das ro-
dovias sob sua concessão e respectivos valores investidos nos anos de 
2015, 2016 e 2017, saldos de caixa e recebíveis pendentes, bem como os 
estudos que embasam a proposta de aumento das tarifas dos pedágios por 
ela administrados. A proposição foi do Deputado Tarcísio Zimmermann.

→ 11/09/2017 - Audiência Pública debateu o Decreto Estadual 
n.º 53.304/2016, que dispõe sobre a venda e manuseio de produtos, como 
carnes e derivados. O evento proposto pelo Deputado Eduardo Loureiro 
aconteceu em Giruá.
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→ 22/09/2017 - Audiência Pública tratou da participação da região das Mis-
sões no Projeto Internacional “Rota Jesuítica”, que envolve Brasil, Argenti-
na, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O evento aconteceu em Santo Ângelo por 
proposição do Deputado Eduardo Loureiro.

→ 18/09/2017 - Audiência Pública em Cachoeirinha debateu alternativas 
frente à ação de despejo movida pelo Governo do Estado e que ameaça 
deixar sem moradia entre 800 e 1.000 famílias da Vila Jardim Conquista, 
em Cachoeirinha. O proponente foi o Deputado Tarcísio Zimmermann. 



42

→ 17/10/2017 - Audiência Pública discutiu a implantação de Parceria Públi-
co Privada para exploração dos serviços de saneamento na Região Metro-
politana de Porto Alegre. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e 
foi uma proposição do Deputado Tarcísio Zimmermann. 

→ 25/09/2017 - Audiência Pública em Portão debateu a extensão da BR 
448 até o município de Estância Velha. O requerimento foi apresentado pelo 
Deputado Lucas Redecker. 
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→ 07/11/2017 - Audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu as 
obras da ponte na Avenida dos Municípios, localizada entre os municípios 
de Novo Hamburgo e Campo Bom. O autor do requerimento foi o Deputado 
Lucas Redecker. 

→ 20/10/2017 - Audiência Pública debateu o andamento das obras na ERS 
608, que liga o Município de Pedras Altas à BR 293. O evento aconteceu em 
Pedras Altas e foi um requerimento do Deputado Gilmar Sossella. 
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→ 24/11/2017 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa discutiu os 
termos do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul.
 A proposição foi do Deputado Pedro Ruas. 

→ 10/11/2017 - Audiência Pública debateu o impacto da crise do leite, e o 
seu baixo valor no mercado, nos municípios do Rio Grande do Sul.
Por proposição do Deputado Eduardo Loureiro o evento aconteceu em
Pinheirinho do Vale.
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→ 19/12/2017 - Audiência Pública discutiu os motivos da suspensão do rea-
juste da energia da CEEE, determinado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, dos impactos sobre a Companhia e das medidas visando 
reverter a suspensão. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e foi 
uma proposição do Deputado Tarcísio Zimmermann.

→ 05/12/2017 - Seminário Estadual sobre cidades inclusivas aconteceu na 
Assembleia Legislativa, por proposição do Deputado Eduardo Loureiro. 
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→ 17/04/2018 - Audiência Pública discutiu a situação dos repasses de recur-
sos contratados pela CORSAN junto ao PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento -  para obras de saneamento nos municípios gaúchos. Propos-
ta pelos Deputados Tarcísio Zimmermann e Pedro Ruas, a audiência acon-
teceu na Assembleia Legislativa.

→ 14/03/2018 - Audiência Pública debateu o disposto no Decreto nº 
53.304/2016 e nas Portarias SES-RS 66 e 146 de 2017 e dos seus impactos 
sobre os estabeleci-mentos de armazenamento, beneficiamento, fraciona-
mento, porcionamento e de venda de carnes, fiambres e derivados. Por re-
querimento do Deputado Tarcísio Zimermann, a audiência ocorreu na 
Câmara de vereadores de Montenegro.

2018



47

→ 04/05/2018 - Audiência Pública discutiu a qualidade dos serviços de tele-
fonia móvel no município de Itaqui e região. O autor do requerimento foi o 
Deputado Eduardo Loureiro e o evento aconteceu na Câmara de Vereado-
res de Itaqui.

SEM FOTO

→ 23/04/2018 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa tratou da Audi-
toria da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O proponente foi o 
Deputado Juliano Roso.
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→ 18/05/2018 - Audiência Pública debateu o deficitário serviço de telefonia 
móvel prestado aos Municípios do Médio Alto Uruguai, especialmente na in-
constância de sinal em deslocamentos intermunicipais. O autor do requeri-
mento foi o Deputado Gilmar Sossella e aconteceu no município de Caiçara.

→ 16/05/2018 - Audiência Pública discutiu as demandas das comunidades, 
bem como as obras da EGR, no Polo Rodoviário da Região das Hortênsias. 
Proponente foi o Deputado Tarcísio Zimmermann e aconteceu em Gramado.
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→ 06/07/2018 - Audiência Pública tratou da conclusão do asfaltamento da 
ERS 442, que liga São José do Ouro à Machadinho. Proponente o Deputado 
Gilmar Sossella e o evento aconteceu na Câmara de Vereadores de 
Machadinho.

→ 19/06/2018 - Audiência Pública discutiu o novo decreto de regulamenta-
ção do SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Fa-
miliar, Artesanal e de Pequeno Porte) nos municípios do Estado do Rio 
Grande do Sul. Proponente o Deputado Edegar Pretto e ocorreu na
Assembleia Legislativa.
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→ 01/08/2018 - Audiência Pública tratou da prestação de serviços da con-
cessionária Rumo-ALL, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Por propo-
sição do Deputado Adão Villaverde, o evento aconteceu em Santana do 
Livramento.

→ 09/07/2018 - Audiência Pública debateu alternativas frente às questões 
jurídicas que envolvam a regularização de mais de 1,3 mil imóveis do Bairro 
Granja Esperança de Cachoeirinha. O proponente foi o Deputado Tarcísio 
Zimmermann e aconteceu em Cachoeirinha.
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→14/08/2018 - Audiência Pública debateu o Sistema de Governança e 
Gestão Estratégica de Água e Esgoto (GESAE), elaborado pelo Conselho 
Federal de Administração (CFA). O evento aconteceu na Assembleia Legis-
lativa e o proponente foi o Deputado Eduardo Loureiro.

→ 10/08/2018 - Audiência Pública discutiu a situação das famílias que resi-
dem no entorno da malha férrea no município de Santa Maria e região. O 
proponente foi o Deputado Valdeci Oliveira e o evento aconteceu na Câmara 
de Vereadores em Santa Maria.
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→30/08/2018 - Audiência Pública debateu os impactos da atual política edu-
cacional na qualidade do Ensino Superior e o papel das Faculdades Comu-
nitárias. O proponente foi o Deputado Eduardo Loureiro e aconteceu no 
Centro Cívico de Santa Rosa.

→16/08/2018 - Audiência Pública discutiu a alteração dos serviços notariais 
e registrais dos municípios de São Jorge, Guabiju, Nova Bassano e Nova 
Prata. O requerimento foi apresentado pelo Deputado Juliano Roso e acon-
teceu em São Jorge.
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→ 03/12/2018 - Audiência Pública tratou sobre a segurança no trânsito na 
BR 116, necessidade de instalar lombadas eletrônicas, passarelas, rótulas e 
outras intervenções, no trecho compreendido entre Estância Velha e Nova 
Petrópolis. Proposta pelo Deputado Elton Weber, foi realizada no município 
de Dois Irmãos.

→27/11/2018 - Audiência Pública tratou sobre a reativação da aduana de 
Porto Soberbo em Tiradentes do Sul, na divisa entre o Brasil e a Argentina. 
O evento aconteceu na Assembleia legislativa e o proponente foi o Deputa-
do Eduardo Loureiro.
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→ 17/12/2018 - Audiência Pública para debater a qualidade dos serviços 
prestados pela RGE no município de Caçapava do Sul. Proposta pelo Depu-
tado Valdeci Oliveira, foi realizada no município de Caçapava do Sul.

→ 10/12/2018 - Audiência Pública para debater a situação das famílias que 
residem no entorno da malha férrea no município de Santa Maria e região e 
qual o papel do Poder Público neste processo. Proposta pelo Deputado 
Valdeci Oliveira, foi realizada no município de Santa Maria.
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DÍVIDAS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA NOS 
MUNICÍPIOS CHEGAM A R$ 33 BILHÕES

OO tema suscitou audiência pública 
conjunta das comissões de Assun-
tos Municipais e de Finanças, Pla-
nejamento, Fiscalização e Controle, 
presididas respectivamente pelos 
deputados Eduardo Loureiro (PDT) 
e Frederico Antunes (PP), autores 
dos requerimentos para realização 
do debate. 

  Dos 325 municípios gaú-
chos que possuem regimes pró-
prios de Previdência dos servido-
res, 296 deles apresentam fundos 
deficitários num total de R$ 33 bi-
lhões, o que compromete o paga-
mento de futuras aposentadorias
reflete negativamente na gestão 
orçamentária das prefeituras. 

“ aos municípios através da reten-
ção de impostos pagos pelos con-
tribuintes em operações com 
cartão de crédito e débito, leasing 
e planos de saúde que, atualmen-
te, estão concentradas em paraí-
sos fiscais na região Sudeste do 
país, destino de R$ 48 bilhões dos 
R$ 60 bi arrecadados por esse im-
posto em 2016.

AA Comissão de Assuntos Mu-
nicipais, presidida pelo deputado 
Eduardo Loureiro (PDT), com 
apoio das entidades municipalistas 
como a CNM e Famurs, liderou 
pressão política em Brasília para a 
derrubada do veto presidencial à 
reformareforma do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS).
A luta buscou assegurar receitas 

“AA Comissão de Assuntos Mu-nicipais, presidida pelo deputado 
Eduardo Loureiro (PDT), com 
apoio das entidades municipalistas 
como a CNM e Famurs, liderou 
pressão política em Brasília para a 
derrubada do veto presidencial à 
reforma

DERRUBADA DO VETO DO ISS FOI UMA VITÓRIA DO MUNICIPALISMO
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Esse é o resultado de uma grande 
luta que teve a Comissão de Assun-
tos Municipais como protagonista.

  O acordo assinado é um 
marco para as regiões Noroeste, Ce-
leiro e Missões,além de uma expres-
siva conquista ambiental e turística 
para todos os gaúchos, que agora 
podem contemplar a maior queda d 
água longitudinal do mundo aos 
finais de semana, já que o Salto do 
Yucumã ficará visível aos visitantes 
que forem ao Parque do Turvo, em 
Derrubadas, para se encantarem-
com mais de 1.800 metros de casca-
tas justapostas.

ACORDO GARANTE VISIBILIDADE E TURISMO NO SALTO DO YUCUMÃ

  Presidente da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski observa que a situação não 
é exclusividade das prefeituras gaú-
chas, mas uma preocupante realidade 
em todo o Brasil. Por isso, o dirigente 
pede que os municípios se mobilizem 
para que as dívidas com os fundos 
próprios de Previdência municipal
sejam incluídas na medida provisória 
editada pelo governo federal em maio 
deste ano, que ampliou para 200 
meses o prazo para quitação dos dé-
bitos das prefeituras com o INSS e 
permitiu reduzir 25% de encargos e 
multas e 80% dos juros das parcelas 
em atraso.em atraso.
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AUDIÊNCIA TRATA DO SISTEMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE ÁGUA E ESGOTO

    A Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado 
Eduardo Loureiro (PDT), promoveu audiência pública de lançamento do 
Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Servi-
ços Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae). Gesae). A ferramenta 
busca aumentar a transparência dos dados públicos, além do que é dispo-
nibilizado nos espaços institucionais,tornando possível ao cidadão maior 
controle dos gastos e investimentos públicos.
  A iniciativa, apresentada pelo superintendente do Conselho Federal de
Administração (CFA), Douglas Evangelista Neto, propõe estratégias aos
municípios de um sistema de governança e planejamento de serviços pú-
blicos de água e esgoto.
  Apoiado em dispositivo da regulamentação do CFA que define como 
atribuição contribuir com a administração do país, Evangelista mostrou os 
mecanismos de acesso aos indicadores que aproximam a cidadania da 
atual gestão dos serviços municipais de água e esgoto.

 A portaria, de número 333/2017, 
possibilita também o reparcela-
mento dos débitos para prefeitu-
ras que já haviam tomado a incia-
tiva de parcelar as dívidas (até 
então era possível parcelar em 
60 vezes). Com a medida, é pos
sível,ainda, reduzir em 25% os 
encargos e as multas e 80% os 
juros. Para tanto, é necessária lei 
municipal específica autorizando.

residente da Comissão de 
Assuntos Municipais da As-
sembleia Legislativa, o de-
putado Eduardo Loureiro 

destaca aimportância da portaria do 
Ministério da Fazenda que permite o 
parcelamento, em até 200 vezes, das 
dívidas que as prefeituras têm com os 
regimes próprios de Previdência (R-
PPS’s).“ Os municípios estão asfixia-
dos, muitos iriam quebrar se essa que 
é uma das principais pautas do muni-
cipalismo, não fosse atendida”, res-
salta.
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  A criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, 
Familiar e Artesanal (Susaf) em 2011, abriu enormes perspectivas de renda e
emprego aos pequenos e médios produtores, na medida em que permite
que eles saiam da informalidade e comercializem seus produtos coloniais
em todo o território gaúcho, e não somente no município onde ocorre a produ-
ção.
  Entretanto, a lei do Susaf ainda exige regulamentação, por isso a Comis-
são de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, realizou audiência 
pública para discutir pontos polêmicos que envolvem a regulamentação da 
lei, cujo autor foi o deputado Edegar Pretto.
  Atualmente, vários municípios gaúchos já formalizaram a adesão ao
SUSAF, representando 34 agroindústrias familiares cadastradas, ao passo
que outras 250 localidades já solicitaram a adesão e aguardam liberação
por parte da Secretaria de Agricultura. Para obter a adesão, os municípios
devem ter em funcionamento o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). “Com
a venda intermunicipal regulamentada, os consumidores terão facilidade em
adquirir os tradicionais produtos da colônia, até mesmo em supermercados,
com a garantia de qualidade e sabor. A regulamentação do Susaf vai trazer
desenvolvimento rural e regional, com a valorização dos nossos produtos típi-
cos”, destaca o deputado Eduardo Loureiro.
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NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO SEM INFRAESTRUTURA

  
 
    Enquanto presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado 
Eduardo Loureiro trabalhou fortemente pelos acessos aos municípios sem 
asfalto, contornos viários, ampliação de aeroporto com retomada de voos, 
recuperação de rodovias, construção de pontes e reformulação de trevos.
Obras foram concluídas, como o único acesso asfaltado a Eugênio de 
Castro, nas Missões. Também foram recuperadas importantes rodovias, 
como:

    ERS-561 (São Nicolau, Roque Gonzales e 16 Novembro)
  ERS-342 (Catuípe-Ijuí)
  ERS-344 (Santo Ângelo-Santa Rosa)
  ERS-332 (Soledade a Tapera)
  ERS-165 (Cerro Largo a Cândido Godoi)
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PARECERES APROVADOS

    A Comissão de Assuntos Municipais regularmente analisa e dá parecer 
nos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que digam res-
peito aos municípios. Assim, cada projeto recebe um deputado relator que 
apresentará um parecer favorável ou contrário. Esta posição será debatida 
e votada e deve ser aprovada por maioria absoluta, ou seja, 7 votos dos 12 
membros titulares da CAM. Essa votação ocorre nas reuniões ordinárias.
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TEMA RELATOR APROVADO COMPONENTES

SUBCOMISSÕES

   O Art. 74 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa permite que 
as Comissões Técnicas permanentes criem subcomissões para estudo de 
matérias relevantes, de sua competência. Ao longo da legislatura, duas sub-
comissões foram criadas e seus estudos foram aprovados e publicados na 
forma de um relatório final.

LIVRO GRANDES TEMAS DO MUNICIPALISMO

  O livro Grandes Temas do Municipalismo é 
editado anualmente em uma parceria da 
ComissãoComissão de Assuntos Municipais com o grupo 
de pesquisa “Gestão Local e Políticas Públi-
cas”, do Programa de Pós-Graduação em Di-
reito da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC. A publicação aborda temas de interes-
cipalismo, sendo distribuído gratuitamente a prefeitos, vereadores e comu-
nidade em geral.
  Nesta legislatura, a obra tratou, no ano de 2015, do Princípio da Trans-
parência na Gestão Pública Municipal. Em 2016, a temática escolhida foi 
O Controle das Licitações Públicas Municipais. Já em 2017, a abordagem 
dada foi quanto ao tema princípio da subsidiariedade e à importância do em-
poderamento do cidadão a partir do espaço local. Por fim, em 2018, o as-
sunto escolhido foi meio ambiente e urbanismo.
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A coleção “Grandes Temas do Municipalismo” busca aproximar a prática po-
lítica e gerencial cotidiana das administrações públicas com as pesquisas, 
teses e ideias continuamente estudadas nas universidades gaúchas. Este 
acostamento de campos tão afins, mas muitas vezes distantes, traz somen-
te vantagens ao processo político democrático brasileiro, uma vez que as 
teses acadêmicas podem arejar muitas velhas práticas da burocracia gover-
namental, enquanto que os estudiosos podem avaliar suas teses no campo 
da prática da gestão pública.

2015 – O Princípio da Transparência na Gestão Pública Municipal
2016 – O Controle das Licitações Públicas Municipais
2017 – princípio da subsidiariedade
2018 – meio ambiente e urbanismo

Correção de limites municipais (PLS de origem da Comissão)

    Ao longo dos últimos quatro anos, a Comissão de Assuntos Municipais 
atendeu continuamente os gestores municipais que encontravam problemas 
relativos aos limites geográficos de suas cidades. Além deste atendimento 
presencial, a Comissão editou a Cartilha para Correção de Limites Munici-
pais, bem como realizou reuniões e audiências públicas nas localidades in-
teressadas.
  Através deste trabalho, corrigiu os limites entre São Jorge e Ibiraiaras 
(Lei n.º 14.700/2015), Igrejinha e Parobé (Lei n.º 14.762/2015) e Santa 
Maria do Herval e Morro Reuter (Lei n.º 14.861/2016). Todas as leis foram de 
iniciativa legislativa da Comissão, através de seu presidente.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

    Em 2016, com intuito de auxiliar os municípios a lidarem com as recen-
tes alterações na legislação eleitoral foi editada publicação abordando as 
principais alterações da minirreforma eleitoral para as eleições municipais 
de 2016 (Lei Federal n.º 13.165/2015). O livro foi distribuído a prefeitos e ve-
readores de todo o Rio Grande do Sul. 
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  No dia 15 de dezembro de 2015, o Prefeito de Passo Fundo, Luciano 
Azevedo, esteve na Comissão para apresentar projetos inovadores desen-
volvidos no seu município.

  Em 10 de novembro de 2015, o 
Gerente da Caixa Econômica Fede-
ral responsável pela liberação do 
FGTS aos atingidos pelas enchen-
testes ocorridas no Rio Grande do 
Sul naquele ano, Sr. Leo Paludo, 
esteve à disposição dos deputados 
e prefeitos para responder às dúvi-
das pertinentes à liberação de re-

cursos às cidades afetadas pelas chuvas. 

para a Marcha dos Prefeitos que ocorreu em Brasília naquele ano. 

 Em 28 de abril de 2015, o Presidente 
da FAMURS à época, Prefeito Seger Me-
negaz e o Presidente Confederação Na-
cional dos Municípios – CNM, Sr. Paulo 
Ziulkoski, estiveram na Comissão de As-
suntos Municipais para falar sobre a 
pauta de reivindicações das entidades
municipalistas, bem como trazer convite 

AUTORIDADES OUVIDAS EM ASSUNTOS GERAIS
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Item Valor R$
Locação de veículos
Cópias
Impressos
Materiais
Carta Simples
Sedex
Débito Jornal/RevistaDébito Jornal/Revista
Telefones
Outros 
Encadernações
Diárias
Total

21.908,24
7.622,72
20.628,51
12.098,91
41.861,62
598,64

12.736,6212.736,62
6.255,87
477,83
260,17

21.872,16
146.321,34

¹  Despesas até o dia 07 de dezembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO FINANCEIRO DA LEGISLATURA ¹

Orçamento total (2015 a 2018): R$448.350,00

Despesa Total (2015-2018)
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Disponíveis Utilizadas (Nacionais)
2015

2016

2017

2018

Total

40

40

40

40

160

23

11

15

18

67 (aproximadamente 42%)

7.449,53

3.734,26

4.858,35

5.830,02

21.872,16

Gastos com Diárias²

Orçamento total (2015 a 2018): R$448.350,00

Despesa Total (2015-2018)

Requisições de Diárias Internacionais

Requisições de Diárias Nacionais

²  Gastos com diárias já incluídos nas despesas gerais.
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