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PALAVRA DO PRESIDENTE

Resiliência é um importante desafio para nós, representantes do povo, em especial 
num momento tão tumultuado e crítico de nossa história. Uma intranquilidade política que 
assusta, economia em marcha ré, falta de recursos, a corrupção e insegurança epidêmicas 
nos revelam um quadro desolador. Nós que recebemos milhares de votos de confiança, com 
poucos recursos e um cenário social como o atual, nos sentimos da mesma forma que a 
população: sem perspectivas. O que podemos fazer? Não será fácil mudar essa realidade. 
Mas se não mudar, o Brasil continuará sofrendo com crises periódicas, sem alcançar o 
desenvolvimento, a despeito do potencial brasileiro, um país com uma imensa riqueza 
natural, um enorme território e solo fértil. Diante disso, propus trazer ao Parlamento 
Gaúcho o debate sobre a RESILIÊNCIA. 

Quando relacionada às cidades, a RESILIÊNCIA passa a ser entendida como a 
capacidade daquele lugar em se recuperar, com eficiência, dos efeitos de um desastre. Isso 
significa dizer que as cidades conseguem seguir seu ritmo habitual mesmo quando 
passarem por adversidades, como enchentes, inundações, enxurradas, deslizamentos ou 
vendavais. Ao passar por uma situação de catástrofe, os estragos tendem a ser menores em 
lugares onde se trabalhou na prevenção de problemas que antes eram corriqueiros. Além 
disso, a capacidade de recomposição dos estragos acontece de maneira organizada e com 
participação ativa do poder público e da população. Esses exemplos são resultado da 
aplicação dos conceitos da RESILIÊNCIA, em que a cidade realiza permanentemente 
planejamentos sustentáveis e se antecipa aos possíveis efeitos de uma situação de risco ou 
de crise. Vale lembrar que os impactos e perturbações que sofremos podem também ser 
sociais e econômicos, como vemos hoje no nosso país. E por isso, mais do que nunca 
precisamos adotar uma postura resiliente. Acredito que o tema é mais do que relevante. É 
imprescindível tomar consciência de que o município é quem dá a primeira resposta em 
situações de crises e emergências. Dessa forma é fundamental que os governos locais e a 
sociedade unam esforços e desenvolvam soluções inovadoras que engajem a população na 
redução das possíveis vulnerabilidades. 

Devemos enxergar nesse movimento uma possibilidade de crescimento diante da 
atual crise econômica que enfrentamos. Através da organização, do planejamento e do 
engajamento da população, o poder público vai agir e melhorar a vida das pessoas. 

Precisamos priorizar e estabelecer um conjunto de ações resilientes que não 
fiquem apenas no papel. O trabalho em rede, com a troca de conhecimentos e discussão 
dessas ações poderá contribuir para se encontrar soluções para problemas e para que 
possamos estar preparados. Assim, chegaremos à implantação de mecanismos preventivos 
que nos ajudem a agir de forma eficiente perante à crise. 

O primeiro e importante passo que podemos dar na concretização deste propósito é 
a realização de debates e construção de estratégias que identifiquem o melhor projeto para 
cada cidade e para cada região do nosso Estado. Ao identificarmos as necessidades de cada 
lugar e as possibilidades de contribuição das pessoas que ali vivem, construiremos projetos 
sólidos e duráveis de RESILIÊNCIA. 

Porto Alegre já está desenvolvendo este trabalho, através de projeto da Fundação 
Rockfeller. Nosso gabinete participou de todo o processo de estudo de caso e avaliação das 



condições para a sua aplicação. Com isso, nos sentimos aptos a construir uma proposta para 
expandir a todo o Rio Grande do Sul. É importante salientar que criar uma Comissão 
Especial do Rio Grande Resiliente atende à necessidade urgente de resposta para as 
alterações climáticas, cujos efeitos negativos já podem ser observadas em todo o planeta. 
Temos vivenciado tempestades e tormentas que não se podemos prever e tão pouco 
descrever. Precisamos nos conscientizar de que as ações preventivas precisam ser 
priorizadas em nossas comunidades e cabe a nós, parlamentares e representantes dessas 
comunidades, dar o exemplo e proporcionar a construção dos conhecimentos para isso. 

Acredito que, a partir dos debates realizados pela Comissão e das conclusões e 
propostas deste relatório poderemos dar continuidade ao projeto de criar um Rio Grande 
Resiliente de fato e o trabalho da Comissão certamente contribuirá positivamente para o 
desenvolvimento sustentável e para uma mudança de cultura em nosso estado, em nossas 
cidades e em nosso país.

Deputado João Reinelli,
Presidente da Comissão Especial 
do Rio Grande Resiliente. 



INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os sistemas sociais sofreram uma mudança fundamental em 
sua configuração geral: a urbanização acentuada. Em 2008 o mundo atingiu um marco 
histórico: pela primeira vez na história, mais da metade de sua população humana (3,3 
bilhões de pessoas) vivendo em áreas urbanas. Para 2030, espera-se que essa população 
atinja cerca de 5 bilhões. A maioria das novas comunidades urbanas serão carentes e 
pobres. O futuro das cidades em países em desenvolvimento e o próprio futuro da 
humanidade dependem muito das decisões tomadas agora para a preparação desse 
crescimento1.

No Estado do Rio Grande do Sul, a relação entre população urbana e rural sofreu a 
mesma mudança. Conforme dados do IBGE2, no período de 1950 a 2010, o percentual da 
população urbana aumentou de 34,14% para 85,1%. Os dados mostrados na figura 1 
ilustram esse fenômeno.

População 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
Urbana 1.421.980 2.445.774 3.620.588 5.385.866 6.994.134 8.312.899   9.100.291   
Rural 2.742.841 3.003.049 3.134.870 2.556.856 2.141.345 1.868.850   1.593.638   
Total 4.164.821 5.448.823 6.755.458 7.942.722 9.135.479 10.181.749 10.693.929 
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Figura 1 População do RS – Valores absolutos. Fonte: IBGE

1 Obaid, Thoraya Ahmed., State of world population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth. United 
Nations Population Fund, 2007. Disponível em : http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf 
2 http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/


A alteração do perfil populacional é somente um dos aspectos a serem levados em 
conta no entendimento do mundo atual e do projeto do mundo futuro. A este aspecto deve-
se agregar outras variáveis que atuam de forma integrada para a formação do ambiente 
social, ambiental e econômico: o aumento populacional3, o aumento da concentração da 
riqueza4, o aquecimento global5, as mudanças climáticas6, o envelhecimento da população7, 
a crise hídrica8, as novas tecnologias em comunicação, energia e transporte9, etc. 

As ações da humanidade, incluindo as emissões de carbono, estão perturbando 
vários dos sistemas naturais da Terra, notadamente o clima10. Essas ações incluem a 
depredação de fontes de água potável (como aquíferos subterrâneos), a poluição pelo uso 
intensivo de fertilizantes químicos (aplicados a fim de melhorar a produtividade das 
culturas), a mudança química nos oceanos, principalmente o aumento de sua acidez, 
resultante da dissolução atmosférica de CO2 na água do oceano, o desmatamento de 
florestas para criar novas pastagens e terras agrícolas, a poluição por partículas causada por 
vários processos industriais, especialmente envolvendo a combustão de carvão. Todas essas 
ações representam ameaças profundas à Terra e o bem-estar da humanidade. A extensão do 
dano é tão grande que a humanidade está abandonando as “condições operacionais seguras” 
do planeta. É como se estivéssemos dirigindo um carro para fora da estrada e para dentro da 
vala, ou pior, penhasco abaixo.

  É urgente identificar os limites operacionais seguros para o planeta, ou dito de 
outra forma, definir os "limites planetários" para além dos quais a humanidade não deve se 
aventurar. Por exemplo, elevar o nível de CO2 para 400 ppm pode ser perigoso, mas elevá-
lo a 450 ppm (através do uso contínuo de combustíveis fósseis) é imprudente. Esgotar um 
pouco de água do solo pode ser inconveniente. Esgotar os maiores aquíferos pode ser 

3 Weisman, Alan. Contagem Regressiva, Leya. 1 ed. 2014
4 Piketty, Thomas. O Capital no Século XXI, Intrínseca. 1 ed. 2014
5 Lynas, Mark. Seis Graus, Zahar. 1 ed. 2008
6 Viana, Denilson Ribeiro; Aquino, Francisco Eliseu; Muñoz, Viviana Aguilar. Evaluation of Hazards in Rio 
Grande do Sul, Brazil, Associated with Mesoscale Convective Complexes. Sociedade & Natureza, v. 21, n. 
2, p. 91-105, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-
45132009000200007&script=sci_arttext 
7 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population 
Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348. Disponível em: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf 
8 Nobre, C.A., Marengo, J.A., Seluchi, M.E., Cuartas, L.A. and Alves, L.M. (2016) Some Characteristics and 
Impacts of the Drought and Water Crisis in Southeastern Brazil during 2014 and 2015. Journal of Water 
Resource and Protection, 8, 252-262. Disponível em http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2016.82022 
9 Rifkin, Jeremy. Sociedade com custo marginal zero. MBooks. 1 ed. 2016
10 Sachs, Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 2015.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-45132009000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-45132009000200007&script=sci_arttext
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf
http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2016.82022


devastador. Aumentar levemente a acidez do oceano pode ser ruim para crustáceos. 
Aumentar da acidez do oceano dramaticamente pode matar uma enorme quantidade de vida 
marinha, incluindo espécies de peixes e crustáceos que a humanidade consome como parte 
vital de nosso abastecimento alimentar. E a lista de exemplos pode continuar 
indefinidamente.

  A figura 2 representa a visualização dos dez maiores limites planetários que a 
humanidade está em vias de ultrapassar, iniciando com as mudanças climáticas, 
acidificação dos oceanos e assim por diante. A área sombreada de vermelho mostra a 
avaliação do quão perto o mundo está de exceder cada um deles. No caso do fluxo de 
nitrogênio (devido ao uso de fertilizantes) e da perda de biodiversidade, a fatia inteira do 
círculo é vermelha e já excedemos os limites.

Figura 2 Limites Planetários. Fonte: SACHS (2015)

Olhando para outras ameaças, nós ainda estamos a alguma distância dos limites, 
apesar das porções de área vermelha do gráfico estarem crescendo rapidamente. Durante o 
século 21, o círculo inteiro provavelmente se tornará vermelho, a menos que haja uma 
mudança fundamental de estratégia. Dito de outra forma, a humanidade irá exceder os 
limites operacionais seguros a menos que o mundo adote uma estratégia para alcançar o 
desenvolvimento sustentável ou, mais amplamente, a resiliência11.



De forma geral, os limites planetários servem para a determinação da distância 
“segura” ou dos níveis de perigo para os processos e envolvem um julgamento de como a 
sociedade decidirá enfrentar os riscos e as incertezas. Uma análise dos limites planetários e 
dos valores “seguros” dos parâmetros é apresentada no quadro 1.

Limites planetários Parâmetros Limite 
proposto

Status 
atual

Situação 
antes da era 
industrial

1. Concentração de CO2 na 
atmosfera 350 387 280

Mudanças climáticas
2. Irradiação solar  W/m2 1 1,5 0

Perda da 
biodiversidade

Taxa de extinção 
(espécies/milhão/ano) 10 >100 0,1 -- 1

Ciclo do nitrogênio Quantidade de N2 retirado da 
atmosfera (milhões de T/ano) 35 121 0

Ciclo do fósforo Quantidade de P fluindo para os 
oceanos (milhões de T/ano) 11 8,5 -- 

9,5 ~1

Diminuição de 
ozônio na estratosfera

Concentração de O3 (unidade 
Dobson) 276 283 290

Acidificação dos 
oceanos

Estado de saturação média global 
de aragonita na superfície do mar 2,75 2,9 3,44

Uso global de água 
potável

Consumo de água potável pelas 
pessoas (Km3/ano) 4000 2600 415

Alteração no uso da 
terra

Percentual da cobertura global de 
terra ocupada por plantações 15 11,7 baixo

Carga de aerosois na 
atmosfera

Concentração total de 
particulados na atmosfera, em 
bases regionais

A ser determinado

Poluição química

Por exemplo, a quantidade 
emitida ou concentração de 
poluentes orgânicos, plásticos, 
disruptores endócrinos, metais 
pesados, resíduos nucleares e os 
efeitos sobre os ecossistemas e do 
funcionamento da Terra

A ser determinado

Quadro 1 – Parâmetros seguros para os limites planetários. Fonte: Rockström (2009)12

11 Sachs, Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 2015.
12 Rockström, Johan et al. A safe operating space for humanity. Nature. Vol 461|24 September 2009. Pp. 472-
475. Macmillan Publishers Limited.



Esses limites devem ser levados em conta no entendimento amplo do contexto e na 
proposição de soluções de longo prazo e para a formulação de políticas que garantam a 
manutenção de níveis aceitáveis de vida para a população. Esse conjunto de possibilidades 
tem sido denominado de resiliência. 

Em razão das questões citadas e de outras muitas que têm sido objeto de estudo cada 
vez mais constante em nível mundial, citamos as palavras do Prof. Dr. Luís Carlos Silva 
Filho, da UFRGS, em sua palestra em uma audiência pública desta Comissão Especial, 
quando afirmou que há diferentes visões sobre a resiliência, mas independentemente delas, 
as mudanças estão aí e têm de ser enfrentadas, o que torna a resiliência a mais importante 
agenda emergente a discutir nas cidades no século XXI. Esse é um dos papeis assumidos no 
desenvolvimento deste trabalho.



1 OBJETIVOS

O objetivo geral da Comissão Especial foi debater o tema da Resiliência Urbana no 
Parlamento Gaúcho, através da troca de conhecimentos entre especialistas, instituições 
públicas e privadas, universidades, organizações não-governamentais, o parlamento e a 
sociedade. Este debate cobriu grandes áreas temáticas – ambiental, social, econômica e 
institucional – e contribuiu para a elaboração de uma legislação para a efetiva 
implementação de um estado Resiliente, com municípios mais preparados para enfrentar as 
adversidades.

Para a obtenção deste grande objetivo, utilizando-se um conjunto de fundamentos 
teóricos e procedimentos metodológicos que serão descritos mais adiante neste documento, 
diversas percepções sobre o conjunto temático subjacente ao conceito de resiliência de 
comunidades foram discutidos, analisados e tratados de forma o mais sistêmica possível, de 
modo a gerar um quadro amplo e abrangente para o estabelecimento de diretrizes e políticas 
estaduais sobre resiliência.

Desse modo, alguns objetivos intermediários foram alcançados ao longo do trabalho 
da comissão:

a) Definição do escopo, metodologia e direcionamento conceitual do trabalho a ser 
desenvolvido;

b) Levantamento de bases conceituais e teóricas sobre os assuntos relacionados ao 
tema da resiliência;

c) Levantamento de legislação existente sobre os assuntos relacionados ao tema da 
resiliência;

d) Levantamento de percepções de especialistas sobre os assuntos relacionados ao 
tema da resiliência;

e) Tratamento e análise das percepções levantadas em função de suas prováveis 
interconexões sistêmicas, buscando causas raízes de grandes problemas gerais;

f) Pesquisa bibliográfica complementar;
g) Compilação de possíveis direcionamentos para soluções dos problemas raiz 

detectados;
h) Proposição de objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos para elaboração de 

projeto de Lei Estadual da Resiliência



2 MÉTODO

Apresentam-se a seguir as definições metodológicas adotadas no trabalho da 
comissão, primeiramente as questões ligadas à metodologia propriamente dita seguidas 
pelas questões relacionadas ao método de trabalho.

2.1 Metodologia conceitual

Considerando a natureza complexa e sistêmica do trabalho desenvolvido pela 
Comissão Especial escolheu-se um quadro conceitual para dar suporte ao entendimento das 
questões tratadas ao longo do seu período de funcionamento, denominado Processo de 
Pensamento da Teoria das Restrições proposto por Goldratt13. Este método consiste de um 
conjunto de técnicas que examinam uma situação existente a fim de localizar as causas 
centrais de seus problemas (realidade atual), propõe uma nova configuração desejável da 
situação (realidade futura) e identifica meios para provocar essa mudança.

Figura 3 As três fases do método (GOLDRATT, 1994)

A principal ferramenta utilizada na fase 1 do método é chamada de árvore da 
realidade atual (ARA) e seu objetivo é a definição dos problemas centrais de um sistema 
específico a partir do estabelecimento de relações de efeito-causa-efeito entre os diversos 

13 Goldratt, Eliyahu M. Mais que sorte: um processo de raciocínio. Educator. São Paulo, 1994.



problemas observados e percebidos.  A Árvore da Realidade Atual, quando completa, 
fornece mecanismos para identificar o impacto de políticas, procedimentos e ações, 
comunicando, clara e concisamente, a sua causalidade. Além disso, permite a identificação 
segura de um problema central em uma situação e cria um clima favorável de relação frente 
aos problemas, colocando toda a massa crítica contra o problema central. 

A seguir apresenta-se um exemplo de aplicação da técnica da Árvore da Realidade 
Atual na análise de um caso relacionado ao desenvolvimento sustentável14 na qual se 
observa que as causas 5, 10 e 20 são as centrais e, uma vez resolvidas, eliminam toda a 
cadeia de efeito-causa-efeito de modo a resolver completamente a questão.

Figura 4 Exemplo de Árvore da Realidade Atual (ROSSI FILHO et al, 2012)

14 Rossi Filho, Tito Armando; Pergher, Isaac; Lacerda, Daniel Pacheco; Rodrigues, Luis Henrique. Aplicação do Processo 
de Pensamento da Teoria das Restrições para o desenvolvimento sustentável: Uma proposição teórica. Espacios. Vol. 33 
(8) 2012. Pág. 9



A Arvore da Realidade Atual deve ser lida a partir das causas, no sentido das setas, 
usando a lógica “SE, ENTÃO”, ou seja, usando o exemplo da Figura 4, “SE As empresas 
não investem em melhorias de processo que reduzam o impacto ambiental (5), ENTÃO 
Não é melhorada a eficiência dos processos utilizados para consumo de recursos 
energéticos e hídricos (30)” e assim por diante (“SE 30 ENTÃO 70”; “SE 70 ENTÃO 
100”; “SE 5, ENTÃO 40, 55, 60 e 90”).

2.2 Método de trabalho
O trabalho da Comissão Especial Rio Grande Resiliente foi conduzido de modo a 

levantar percepções de especialistas ligados aos diversos temas que compõem a pauta da 
mais atual discussão acadêmica, governamental e dos diversos setores da sociedade civil, a 
partir de discussões levadas a efeito em Audiências Públicas e Reuniões Técnicas. As 
Audiências Públicas tiveram como principal objetivo o levantamento de problemas mais 
amplos e as Reuniões Técnicas, entender mais profundamente determinados tópicos e 
encaminhar possíveis propostas de solução sistêmica.

 A fim de alinhar-se com uma tendência emergente de tratamento do assunto em 
nível mundial, buscou-se adaptar as discussões ao conjunto de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), que são detalhados no item 4.3 deste relatório. Os ODS foram 
organizados de modo a serem todos cobertos pelas discussões das Audiências Públicas e 
Reuniões Técnicas e agrupados em quatro grandes áreas foco: ambiental, econômica, social 
e institucional, conforme quadro 2.

Quadro 2 – Áreas Foco e Temas Discutidos

Área Foco Tema da Audiência Pública
Combate às Mudanças Climáticas
Energias RenováveisAmbiental
Vida: Sob a Água e Sobre a Terra
Empregos Dignos e Crescimento Econômico
Redução das DesigualdadesEconômica
Consumo Responsável
Resiliência na Saúde e Educação de Qualidade
Igualdade de Gênero, Paz e Justiça
Segurança Alimentar e Erradicação da PobrezaSocial

Comunidades Sustentáveis e Saneamento
Novas Tendências Tecnológicas
Redes Globais e Redes de Cidades ResilientesInstitucional
Inovação e Infraestrutura Resiliente



A partir dessa estrutura foram realizadas 10 Audiências Públicas e 4 Reuniões 
Técnicas para levantamento e aprofundamento dos diversos temas e, além disso, foram 
feitas, pela equipe técnica da Comissão, seções de aplicação do método do Processo de 
Pensamento da Teoria das Restrições para estabelecer as relações de efeito-causa-efeito e 
para identificar grandes causas centrais que direcionaram a sugestão de soluções a serem 
propostas no anteprojeto da Lei Estadual da Resiliência. Na figura 5 há um esquema desse 
método de trabalho.

Figura 5 Método de trabalho utilizado pela Comissão



3 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL E TEÓRICA
3.1 Resiliência

Resiliência ou resilência é um conceito oriundo da física, que se refere à 
propriedade dos materiais de acumular energia, quando submetidos a estresse, sem ocorrer 
ruptura. Após a tensão cessar poderá ou não haver uma deformação residual causada pela 
histerese do material15. Um exemplo ilustrativo dessa propriedade é a vara usada no salto 
com vara que verga-se até um certo limite sem se quebrar e depois retorna à forma original 
dissipando a energia acumulada, lançando o atleta para o alto. A resiliência dos materiais é 
medida em percentual da energia devolvida após a deformação, onde 0% indica que o 
material sofre deformações exclusivamente plásticas (plasticidade – não retorna ao estado 
anterior) e 100% exclusivamente elásticas (elasticidade – retorna ao estado anterior).

Na psicologia a resiliência é definido como a capacidade de o indivíduo lidar com 
problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas sem entrar em 
surto psicológico. Pode-se considerar a resiliência como uma combinação de fatores que 
propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. A 
resiliência não é um traço de um indivíduo e dependerá da interação de sistemas 
adaptativos complexos, como o círculo social, família, cultura e pode se apresentar ou não 
em vários domínios da vida de uma pessoa (saúde, trabalho, etc.) e variar ao longo do 
tempo16.

Transpondo o conceito para a ecologia, é importante considerar os conceitos 
apresentados na audiência pública desta comissão no dia 24/05/2016 pelo professor Albano 
Schwarzbold17, relativos à Teoria Ecológica de Ecossistemas: a) resistência: capacidade de 
manter-se estável após um estresse; b) elasticidade: capacidade de recuperar-se rapidamente 
após um estresse; c) homeostasia: condição de “busca” da estabilidade, que resulta de 
oscilações em torno de um equilíbrio; d) retroalimentação (feedback): uma parte de saída 
do sistema retorna à entrada com informação de regulação. Esse último elemento tem dois 
tipos de configuração: retroalimentação negativa, que busca manter o estado de 
homeostasia e retroalimentação positiva, que incrementa valores à homeostasia. O primeiro 
é o tipo que ocorre nos sistemas naturais maduros. O segundo está relacionado aos sistemas 

15 Beer, Ferdinand et al. Mecânica dos Materiais. 7 ed. Porto Alegre, Bookman, 2015.
16 Souza, Marilza T. Soares; Cerveny, Ceneide Maria de Oliveira. Resiliência psicológica: revisão da 
literatura e análise da produção científica. Interam. j. psychol., Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 115-122, abr. 
2006. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
96902006000100013&lng=pt&nrm=iso  acesso em  25 de maio de 2016.
17 Schwarzbold, Albano. Vida: sob a água e sobre a terra. ALRS. 2016

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902006000100013&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902006000100013&lng=pt&nrm=iso


socionaturais. Entretanto, quando os incrementos dados pela retroalimentação positiva 
forem irrestritos, o sistema corre o risco de um colapso e a consequente extinção.

Em sentido amplo, portanto, considerando os sistemas naturais, sociais e suas 
combinações, resiliência é a capacidade que um sistema tem para suportar ou adaptar-se a 
uma perturbação, mantendo as mesmas estruturas e funções básicas. Se a resiliência de um 
sistema diminui significativamente, ele pode cruzar o limiar que representa suas fronteiras e 
rapidamente colapsará e transforma-se em um novo sistema. Um sistema resiliente tem um 
alto nível de capacidade adaptativa, ou seja, tem suficiente flexibilidade, redundância e 
capacidade de aprendizado para adaptar-se às perturbações sem colapsar ou sem perder sua 
totalidade. Um sistema resiliente funciona bem, é saudável e é dinâmico.

Como neste trabalho, buscou-se o alinhamento conceitual com as definições das 
Nações Unidas, vale citar a definição de resiliência como sendo “A habilidade de um 
sistema, comunidade ou sociedade exposta a um perigo de resistir, absorver, se adaptar a e 
se recuperar dos efeitos do perigo em tempo e de maneira eficiente, incluindo a preservação 
e restauração das suas estruturas e funções essenciais básicas.”18.

Além disso, como a resiliência é um assunto altamente complexo e cujos diversos 
temas possuem caráter interligado, interdependente e integrado, é importante levar em 
consideração o uso da linguagem sistêmica no seu tratamento, como as estruturas do 
pensamento sistêmico. Nesse sentido, citamos a valiosa contribuição do Prof. Dr. Luís 
Henrique Rodrigues, do GMAP/UNISINOS, quando de sua participação na segunda 
audiência pública da Comissão, o enlace reforçador19, no qual explicita-se que o aporte de 
recursos (financeiros, tecnológicos, humanos, de gestão, etc.) na resiliência contribuem 
para o seu fortalecimento que, por sua vez, reduz os efeitos da crise. Ao reduzir os efeitos, 
se necessita menos orçamento para se conseguir uma situação melhor na preparação de 
novas crises. Em resumo, a resiliência tem um papel central na gestão dos recursos com 
visão de longo prazo e na preparação da sociedade para o futuro em horizontes de curto, 
médio e longo prazo.

18 United Nations International Strategy for Disaster Reduction. 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction”, Geneva, May 2009. Disponível em: http://www.unisdr.org/we/inform/terminology 
19 Enlace reforçador é um arquétipo sistêmico no qual há relações circulares de causa-e-efeito (onde A 
influencia B ao mesmo tempo que B influencia A), também conhecido como feedback.

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology


Figura 6 Enlace reforçador da resiliência. Fonte: Rodrigues (2016)20

3.2 Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes
O conceito de resiliência aplicado às cidades vem sendo desenvolvido e estudado 

em vários âmbitos com diversidade de enfoques. Uma análise sistemática da literatura 
acadêmica sobre o assunto21 mostrou que desde 2010 o número de publicações sobre o 
tema das cidades resilientes e inteligentes tem aumentado de forma considerável. Esse 
levantamento bibliográfico mostra que estudos teóricos e práticos vêm contribuindo para a 
compreensão do tema, demonstrando que há uma evolução das publicações no que se refere 
à contribuição teórica, com estudos de revisão, modelagem e estudos de casos.

Uma das constatações é que as cidades passam a ser percebidas como espaços 
geoeconômicos críticos para o acesso aos fluxos globais de conhecimento e às redes de 
geração de riqueza e criação de valor por meio de ecossistemas institucionais técnico-
científicos públicos, privados e de arquiteturas empresariais propícias ao fomento de 
soluções inovadoras e inclusivas. Pelo menos no contexto internacional.

Outra constatação importante dessa revisão de literatura é que a definição de 
resiliência urbana como a quantidade de perturbação que um sistema pode absorver, 
enquanto ainda permanece dentro do mesmo estado, ou seja, é o nível de auto-organização 
do sistema e o grau em que o sistema pode construir e aumentar a sua capacidade de 
aprendizagem e adaptação, tende a convergir na maioria dos estudos. Além disso, 
depreende-se que a resiliência é um conceito-chave para operacionalização da 
sustentabilidade. Enquanto a sustentabilidade é um conjunto de objetivos socialmente 
derivados, combinando a equidade social, viabilidade econômica e integridade ecológica, a 

20 Rodrigues, Luís Henrique. Planejamento Estratégico Sistêmico de Municípios: Avenidas de Crescimento e 
Desenvolvimento Sustentável, rumo a Resiliência. GMAP/Unisinos. 2016
21 Camfield, Clarissa Gracioli. Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes: uma revisão sistemática da literatura. Unisinos, 
2015.



resiliência é uma estrutura conceitual e modelagem que aponta os mecanismos de 
integração da visão normativa associada aos conceitos de sustentabilidade. 

Nesse contexto, as cidades resilientes devem ter foco em segurança, na economia, 
no desenvolvimento de tecnologia, em tipos específicos de edifícios, na estruturação da 
infraestrutura, na mobilidade, nas especificidades de comunidades, no capital social, nos 
desastres naturais, nas alterações climáticas e em outros temas. Porém, o principal elemento 
dessa visão é que devem ser consideradas as relações sistêmicas existentes entre todos eles.

Cidades inteligentes são caracterizadas por utilizar tecnologias de informação e 
comunicação com o objetivo de aumentar a qualidade de vida de seus habitantes, 
proporcionando o desenvolvimento sustentável. Cidades com infraestrutura avançada 
estimulam o crescimento econômico sustentável e uma elevada qualidade de vida pela 
otimização do uso e exploração de infraestruturas de transporte, redes de distribuição de 
energia, recursos naturais e recursos tangíveis e intangíveis, como capital humano, o capital 
intelectual de empresas e o capital organizacional na administração pública. Pode-se dizer 
que o conceito de cidades inteligentes está englobado no de cidades resilientes que amplia 
sua visão sobre as cidades incluindo questões estratégicas e ferramentas de gestão com a 
aplicação de modelos apoiados principalmente pela tecnologia da informação, pela 
inteligência coletiva e conhecimento das pessoas, pela comunicação e formação de redes, 
pela melhoria na economia e pela eficiência governamental. A principal conclusão desse 
estudo foi que o significado de uma cidade resiliente e inteligente é multifacetado e esses 
dois conceitos se complementam. As cidades inteligentes estão agora incluindo qualidades 
das pessoas e comunidades, bem como a tecnologia e comunicação.

3.3 A resiliência na prática
Alguns movimentos são observados atualmente no Brasil tratando do tema da 

resiliência em comunidades. Em um deles o Ministério da Integração Nacional, através de 
sua Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC, promove a campanha 
“Construindo Cidades Resilientes” cujo objetivo é aumentar o grau de consciência e 
compromisso em torno de práticas de desenvolvimento sustentável, diminuindo as 
vulnerabilidades e propiciando bem estar e segurança aos cidadãos, alinhada com a 
Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD), coordenada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

A campanha define "Cidade Resiliente" como sendo aquela que tem capacidade de 
resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira 
organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Uma das finalidades da campanha é 



mostrar que a redução de riscos e desastres ajuda na diminuição da pobreza, favorece a 
geração de empregos, oportunidades comerciais e igualdade social, além de garantir 
ecossistemas mais equilibrados e melhorias nas políticas de saúde e educação.

O enfoque principal da SEDEC são as ações de prevenção e resposta a desastres e o 
desenvolvimento regional, tanto que nesses tópicos estão as suas principais atribuições, ou 
seja, formular e conduzir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 
coordenar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e participar da 
formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR. Nesse sentido, a 
campanha “cidades resilientes” desempenha um papel bem alinhado já que pressupõe a 
construção de uma cidade resiliente através das 10 providências essenciais a serem 
implementadas por prefeitos e gestores públicos locais. Cinco delas tem como origem as 
prioridades estabelecidas em 2005 pelo Marco de Ação de Hyogo (Japão), quando 168 
países se comprometeram a adotar medidas para reduzir o risco de desastres até 2015 
(UNISDR, 2012)22.

A legislação federal relativa à atuação da SEDEC pode ser obtida em seu site no 
endereço http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes e foca principalmente 
sobre ações de defesa civil.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em setembro de 2015, o documento 
“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” que 
consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 
169 metas, uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, e um 
arcabouço para acompanhamento e revisão23. A operacionalização desses 17 ODS está a 
cargo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e busca adaptar às 
políticas e ações nos âmbitos regional e local a natureza genérica dos ODS. Na 
disseminação e no alcance das metas estabelecidas pelos ODS, é preciso promover a 
atuação dos governantes e gestores locais como protagonistas da conscientização e 
mobilização em torno dessa agenda.

Esses objetivos e a sua descrição sumarizada estão listados no Quadro 3.

ODS Objetivo
1. Erradicação da pobreza Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

22 UNISDR. Como Construir Cidades Mais Resilientes: Um Guia para Gestores Públicos Locais. Genebra, 
2012.
23 United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York. 2015.

http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes


2. Erradicação da fome Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável.

3. Saúde de qualidade Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades.

4. Educação de qualidade Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5. Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
6. Água limpa e 
saneamento

Garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para 
todos.

7. Energias renováveis Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para 
todos.

8. Empregos dignos e 
crescimento econômico

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

9. Inovação e 
Infraestrutura

Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável, e fomentar a inovação.

10. Redução das 
Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

11. Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis.

12. Consumo Responsável Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Combate às Mudanças 
Climáticas

Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos.

14. Vida Debaixo da Água Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15. Vida Sobre a Terra
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

16. Paz e Justiça
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

17. Parcerias Pelas Metas Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Quadro 3 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Outro importante movimento que tem reforçado a discussão do tema da resiliência 
no Brasil é o projeto 100 Cidades Resilientes, apoiado pela Fundação Rockfeller, cujo 
objetivo é ajudar as cidades ao redor do mundo a se tornarem mais resistentes aos 
crescentes desafios físicos, sociais e econômicos, típicos do século 2124. Duas cidades 
brasileiras, Rio de Janeiro e Porto Alegre, fazem parte desse projeto e elaboraram suas 
estratégias de resiliência. O trabalho desta comissão é decorrente de uma iniciativa sugerida 
na estratégia de Porto Alegre.

No escopo desse projeto a resiliência urbana é a capacidade dos indivíduos, 
comunidades, instituições, empresas e sistemas dentro de uma cidade de sobreviver, 
adaptar-se e crescer, independentemente do tipo de tensões crônicas ou choques agudos que 

24 http://www.100resilientcities.org/#/-_/ 

http://www.100resilientcities.org/#/-_/


experimentam. Tensão crônica é todo fenômeno que enfraquece, diária ou ciclicamente, a 
configuração de uma comunidade. Exemplos desses fenômenos são alto desemprego, 
sistema de transporte público sobrecarregado ou ineficiente, violência endêmica, escassez 
crónica de alimentos e de água, etc. Choques agudos são eventos súbitos e inesperados que 
ameaçam uma comunidade tais como terremotos, inundações, surtos de doenças, etc.

Nesse sentido, a definição de resiliência proposta no escopo do projeto da Fundação 
Rockfeller amplia o entendimento da questão aprofundando a visão das relações sistêmicas 
entre diversos componentes da construção da resiliência. Partindo dessa lógica, o trabalho 
desta comissão leva em consideração o alinhamento a essas tendências globalmente dadas 
visando a qualificação de políticas e diretrizes regionais para a questão da resiliência.



4 LEVANTAMENTO DE PERCEPÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO 
ATUAL

4.1 Audiências Públicas (AP)
Conforme descrito no capítulo referente ao método, a principal ferramenta utilizada 

para captar percepções a respeito dos diversos temas componentes do escopo da resiliência 
adotado neste trabalho foi a realização de Audiências Públicas com especialistas para 
debater esses temas. Em todas as audiências houve gravação do áudio e transcrição para 
atas que estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa. As ideias principais dessas 
transcrições foram compiladas e são apresentadas a seguir.

4.1.1 AP 1: Inovação e Infraestrutura Resiliente

Realizada em 18.04.2016, teve a participação de dois palestrantes: a Secretária do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado do Rio Grande do Sul, Ana Pelini e o 
Presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA, 
Luiz Moan, na qual foram discutidos tópicos relacionados a Inovação e Infraestrutura 
Resiliente. O quadro 4 apresenta a síntese das principais ideias levantadas nesse evento.

Ideias principais – AP 1 – Inovação e Infraestrutura Resiliente

Autor Tópico Ideia



Resposta a eventos climáticos extremos como inundações, 
granizo, vendavais e estiagens, com estrutura de 
monitoramento climático e cobertura integral do território 
gaúcho, capaz de gerar informações estratégicas e táticas para 
o enfrentamento de riscos e assim reduzir os prejuízos 
econômicos e sociais.

Articulação de uma rede de radares meteorológicos com a 
Argentina e o Uruguai, que permitirá a formação de uma 
ampla cobertura de território, possibilitando o 
acompanhamento de quadros de tempo atualizados a cada seis 
minutos, essencial para a compreensão de eventos de curta 
duração.

Gestão de riscos e 
desastres

Sala de Situação, onde haverá monitoramento através de 
radares meteorológicos que abrangem a totalidade das bacias 
hidrográficas, além de estações de solo, que possibilitarão 
adotar procedimentos de prevenção, preparação, resposta e 
recuperação de desastres

Emissão totalmente automática e informatizada de autorização 
para uso da água. Ao reunir as informações relativas aos 
recursos hídricos de forma digital, a ferramenta aperfeiçoa o 
gerenciamento das concessões e a administração das outorgas 
de utilização de água. O cadastro é autodeclaratório, elimina 
burocracia e permite a outorga imediata, o próprio sistema 
conclui o atendimento, emitindo a autorização, tornando o 
processo mais transparente e ágil. Sistema de Outorga 

de Água do Rio 
Grande do Sul (Siout) Licenciamento de açudes e barragens destinados à irrigação. 

Decreto que simplifica e estabelece fluxo único para o 
licenciamento ambiental, bem como diretrizes e 
procedimentos para a outorga do uso da água e do alvará de 
construção de obras de reservatórios artificiais para uso na 
irrigação agrícola. Regras claras estabelecendo competências e 
indicando os procedimentos necessários, para evitar tragédias, 
a exemplo do rompimentos de barragens. 

Desassoreamento de 
cursos de água 

Programa Estadual de Estímulo à Limpeza e Desassoreamento 
dos Corpos Hídricos, permitindo, de maneira simplificada, a 
desobstrução de cursos de água. Com a outorga online, as 
prefeituras podem agir prontamente e evitar problemas 
causados pela obstrução dos cursos d’ água, reduzindo os 
danos causados por cheias e enchentes. 

Ana Pellini

Ana Pellini
Plano 

Estadual de Resíduos 
Sólidos

Concluído em 2015. Se constitui de uma ferramenta para a 
implantação de novos modelos de gestão dos resíduos sólidos 
gerados no Estado. Resíduos agrossilvipastoris:  maior 
problema do Estado, devido ao enorme volume em que são 
gerados, compostagem é insuficiente, destinação a geração de 
energia. Usinas de biomassa. Instituição de acordos regionais 
entre Municípios para gestão compartilhada através de 
Consórcios, visando reduzir os custos dos serviços de coleta e 
destinação final, dos aterros sanitários existentes no Estado, 

Luiz Moan

 
Mobilidade Urbana Plano diretores das cidades planejados para 40/50 anos à 

frente.



Integração entre vários modais

Reverter a isenção do pagamento de impostos sobre veículos 
velhos

Implementar a inspeção veicular

Plano de Sustentabilidade Veicular - criação de um fundo para 
renovação da frota baseado na opção do proprietário do 
veículo entregá-lo a uma reciclagem adequada mediante o 
recebimento de uma carta de crédito que permitisse comprar 
veículos cada vez mais novos, até ser monetizada na aquisição 
de um veículo novo. 

Ambiente

Veículos híbridos ou elétricos: importação estimulada pela 
redução do imposto por um período de tempo. Imposto 
praticamente zerado na importação de peças e conjuntos para 
estimular montadoras.

Walter Fichtner Ambiente Elaborar políticas públicas claras e definidas, incentivando ou 
coibindo, para balizar as indústrias.

Paulo Menzel Mobilidade Urbana Logística é responsável direta pelo valor da coisas no 
mercado, e é muito complicada no país.

Tânia Suasen Gestão de riscos e 
desastres

Prevenção à catástrofes rurais, pois a estiagem e as enchentes 
são as maiores desastres do Estado. 

Quadro 4 – Percepções obtidas na 1ª Audiência Pública



4.1.2 AP 2: Novas tendências tecnológicas

Nessa audiência, ocorrida em 28.04.2016, foram discutidas novas tendências 
tecnológicas relacionadas ao estudo de cidades resilientes e cidades inteligentes, com a 
participação dos professores Dr. Carlo Franzato, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
– UNISINOS, Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS, Dra. Marie Anne Macadar da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – PUCRS e Dr. Luís Henrique Rodrigues da UNISINOS, este por 
videoconferência. A síntese das principais ideias apresentadas estão no quadro 5.

Ideias principais – AP 2 – Novas tendências tecnológicas
Autor Tópico Ideia

O uso da tecnologia é básico para facilitar a resiliência
Pensamento sistêmico permite a visualização e identificação de cenários futuros para 
o melhor posicionamento da organização; a definição de pontos de alavancagem 
para interferir para melhoria da competitividade e sustentabilidade da organização; a 
construção de uma visão compartilhada sobre a organização; e a identificação dos 
modelos mentais de certo/errado limitantes para o desenvolvimento da organização. 

Luís 
Henrique 
Rodrigues

Metodologia

Linguagem sistêmica está baseada em relações circulares de causa-efeito, onde A 
influencia B ao mesmo tempo que B influencia A, chamadas de enlaces, também 
conhecidos como feedback



Avenidas sistêmicas para o crescimento do município, através das seguintes 
questões norteadoras de como se poderia construir um plano de desenvolvimento 
realmente robusto: 1) Quais seriam as principais alavancagens para o crescimento e 
desenvolvimento sustentável do local?; 2) Quais os objetivos, indicadores, 
iniciativas estratégicas e fatores críticos deveriam ser definidos visando a 
implementação das alavancagens identificadas para o crescimento e 
desenvolvimento sustentável?; 3) Quais os limitantes para a adoção de estratégias e 
políticas efetivas para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do 
município?; 4) Como mobilizar as partes interessadas do munícipio no sentido da 
realização das ações planejadas para o crescimento e desenvolvimento sustentável 
de Anchieta?; 5) Como deveria ser estruturado a governança dos planos de ações 
visando a sua efetividade? 
O desafio é encontrar soluções para encontrar as soluções sistêmicas para se 
conseguir reforçar a resiliência.

Cidade inteligente não é apenas estrutura tecnológica, que é a infraestrutura 
necessária para os outros elementos sejam utilizados

Smart City

Elementos de uma Smart City: 1) economia, que não é só recursos financeiros, mas 
também inovação, competitividade e produção, o que alavanca os negócios da 
região; 2) pessoas, que compõem a cidade e os governos, e deveriam ser o foco de 
pensar as cidades e a resiliência.  Uma forma melhor de formar as pessoas é 
valorizar seus saberes, independente do nível de instrução, sua criatividade e 
diversidade. Existe conhecimento de pessoas e comunidades que, muitas vezes, são 
desvalorizados por não serem provenientes de estudos formais; 3) a governança, que 
prescinde de transparência nas decisões e ações e nível de participação da sociedade 
como um todo, elementos importantes para ser trabalhados pela gestão pública. 
Também é importante a gestão dos recursos, níveis de decisões e a interações entre 
esses níveis;  4) mobilidade, que é uma questão de humanização, com a tendência de 
uma visão mais coletiva do que individual ao acesso e transporte; 5) meio ambiente, 
pois  com 80% da população vivendo nas cidades, disse ver um leque de 
possibilidades surgindo para reutilização de recursos, principalmente os hídricos.A 
questão da  proteção não é apenas se preocupar com corte de árvores na rua; 6) 
Smart Living – envolve diversos componentes como o cultural, a administração 
deve estimular outras formas de divertimento além do virtual; turismo; educação, 
formal e informal; e saúde, principalmente na parte preventiva.  

Meios de engajamento dos cidadãos para a co-criação: as ferramentas tecnológicas, 
identificação e desenvolvimento de competências e a capacidades específicas dos 
cidadãos, assim como diversas abordagens de capacitação, Living Labs, proposição 
de métodos de design, crowdsourcing, modelo de relacionamento entre 
universidade, governo, indústria e usuários finais (quádrupla hélice).

Os cidadãos (usuários finais), desempenham um papel crucial no processo de 
co‐criação para o desenvolvimento de serviços e aplicações na cidade. 

Necessidade de conectividade e de dados abertos, pois a informação e infraestrutura 
tecnológica são essenciais para alimentar a coprodução;
É necessário escutar a sociedade (civic voice) e estimular a coprodução, pois as 
pessoas querem colaborar e se sentirem úteis; de considerar iniciativas da sociedade 
civil (bottom up work), criando mecanismos de mão dupla e diretrizes

Marie 
Anne 

Macadar

Smart City

Deve-se repensar o papel da gestão pública, que deve minimizar a burocracia e 
gerenciar as grandes diretrizes



Infunde informações em sua infra-estrutura física para melhorar as conveniências, 
facilitar a mobilidade e eficiência, economizar energia, melhorar a qualidade do ar e 
da água, identificar problemas e corrigi-los rapidamente, recuperar-se rapidamente 
de desastres, recolher dados para tomar melhores decisões, implementar recursos de 
forma eficaz, e compartilhar dados para permitir a colaboração entre as entidades e 
pessoas. Resiliência é um elemento de uma cidade inteligente.

Gestão Procurar solucionar a descontinuidade das ações devido a troca políticas. 
Pensar a resiliência é urgente pois as crises estão cada vez mais fortes e frequentes, 
visto que hoje não há mais dúvidas que o aquecimento global é uma realidade e está 
se evidenciando em uma mudança de clima dramática.
Fatores sociais também devem ser considerados como ameaças e demandam 
intervenção imediata. 
Fatores de risco estão ligados aos nossos modelos de planejamento, gestão, projeto e 
ação, pois não consideram a dimensão estratégica.

Problemas: há conflito entre a gestão centralizada e a gestão distribuída, onde a 
primeira determina uma fragilização da governança local; existe uma extrema e 
histórica falta de participação de participação no país, os cidadãos, empresas e 
ONGs não são chamadas para comporem soluções; e que as últimas crises 
evidenciaram o despreparo e a descoordenação dos serviços de emergência.

conjuntos de princípios para a elaboração de estratégias para a formataçãode um 
estado resiliente: 1) é relativo ao pensamento sistêmico, formado pela 
sustentabilidade; desenvolvimento de projetos com robustez e eficiência; e apreço 
pela autonomia e pela independência de suas cidades e seus sistemas locais; 2)  
informação,  importante para a formação de comunidades em redes e na economia 
de conhecimentos;  monitoramento constante da situação do Estado;  coleta de dados 
aprimorada; ecorrer a inteligência coletiva e distribuída, fugindo do modelo 
centralizado; 3)  elaboração de modelos e trabalhar por simulações , prevendo quais 
as crises e a ações para estas (planejamento estratégico), alocando recursos para 
conseguir isso.

Devemos aumentar nossa capacidade de reagir e projetar, afim de desenvolver um 
território cada vez mais criativo, pois um estado resiliente sabe valorizar a 
criatividade.
Necessário desenvolver processos cada vez mais colaborativos, pois a capacidade de 
articulação da sociedade civil é indispensável, para dar respostas mais rápidas e 
eficazes.

Carlo 
Franzato  

É preciso recuperar a dimensão comunitária. Disse que estamos na definição do que 
é indivíduo e o que é rede e que redes intercomunitárias seriam a plataforma que 
permitisse a inclusão de múltiplas comunidades
Discutir resiliência é pensar qual o tipo de coisa inteligente que podemos fazer para 
viver melhor. Nada pode ser absolutamente resiliente, mas que ser inteligente como 
espécie é pensar sobre os possíveis risco que podemos ser submetidos e qual a 
melhor maneira de superá-los.Luís 

Carlos 
Silva Filho

Resiliência Urbes, o sistema mais complexo que temos, onde se tem um sistema extremamente 
dinâmico e que depende da resiliência não ser mais pessoal, em uma agenda 
conjunta capaz de transformar a maneira que se trabalha numa cidade. Disse que é 
necessário trabalhar dinâmica social, ambientes construtivos, redes de governanças, 
fluxos metabólicos e que para tudo isso já se tem muitos dados, falta alguém que 
trabalhe todos eles.



Diferentes visões sobre a resiliência (escassez de água, troca de matriz energética, 
problemas climáticos), mas que, independente delas, as mudanças estão aí e tem de 
ser enfrentadas, o que torna a resiliência a mais importante agenda emergente a 
discutir nas cidades no século XXI. 
A urbanização deve enfrentar o desafio de descobrir como fazer para que as cidades 
sejam mais sustentáveis, mais resilientes e saudáveis, como fazer com que as 
pessoas se encontrem mais, participem mais e não percam suas individualidades.
Pilares da resiliência: formados pela robustez dos sistemas interconectados, pelos 
recursos mobilizados, tantos sociais como econômicos e pela rápida resposta aos 
eventos, gerando a adaptabilidade necessária para criar oportunidades e agir 
conforme as lições são aprendidas.
A dinâmica dos sistemas de resiliências são circulares, onde se detecta as 
vulnerabilidades, há uma resposta e o sistema se adapta, trabalhando nos planos 
sociais, econômico, institucional, comunitário e de infraestrutura.
Valores básicos para trabalhar seriam: engajamento, principalmente pela educação;  
criação de redes, colaborativas e de compartilhamento, para que possam trabalhar de 
maneira sinérgica; protagonismo do cidadão, não transferido toda a responsabilidade 
nas costas do governo; estruturação administrativa, governança e planejamento 
urbano, para que as agendas sejam mais permanentes e virem valores sociais; 
comprometimento  governamental; comunicação e validação social, para que as 
políticas de estado se tornem valores pessoais e coletivos, com as pessoas se 
sentindo parte e se envolverem com o projeto.
Desafios para implantação de uma estratégia de resiliência no estado: falta de 
recursos financeiros; um enorme passivo de planejamento urbano, descrença 
generalizada; dificuldades de suporte a agendas estratégicas, tendência ao 
individualismo, etc. 

Para vencer os desafios: ver de maneira otimista o ciclo de agir e observar, refletir e 
aprender e que o Estado tem um viés inovador, basta aproveitar melhor a força da 
mobilizações sociais, os talentos autóctones, a academia engajada, as equipes 
qualificadas que existem em alguns órgãos públicos, os bons exemplos do Porto 
Alegre Resiliente, o bom nível educacional, e a vontade que as pessoas tem de 
participar e produzir impactos positivos. 
Direcionamentos que deveriam estar contidos numa legislação propulsora de 
resiliência: suprir a falta de suporte legal; ter função de indução para que as pessoas 
notem como o assunto é importante, que a resiliência deve ser uma bússola; e retirar 
as barreiras, pois há obstáculos legais enormes para algumas iniciativas coletivas.

Educação Dar escala aos bons exemplos de escolas criativas, inclusive no ensino público, o 
desafio é como dar escala a estas boas práticas.

Gestão
as ações de auto-organização estão acontecendo, o ideal seria elas estabelecerem 
conexão com a gestão governamental, que deveria falar com os interessados, mas 
que demonstra não ter capacidade para tanto

Resiliência

Quando se sofre uma crise e apenas tenta sanar os danos, não se torna resiliente; isso 
só acontece quando se toma ações para prevenir que a crise não nos afete mais 
daquela forma. O ideal seria também pensar de uma maneira de que não nos afete de 
modo algum e até pensar em cenários diferentes que ainda não aconteceram.

Suzana 
Azevedo Educação

Conceitos de resiliência deveriam ser trabalhados desde cedo nas escolas, fazer com 
que as crianças se sintam engajadas desde cedo, ao mesmo tempo em que deveriam 
ser incentivadas as habilidades diferenciadas, ao invés de tolher a criatividade como 
a escola tradicional faz. 

Joabel 
Pereira Gestão Existe um gap entre a ação governamental e a necessidade da população.



Marcelo 
Franciosi  As ações de resiliência que se vê são apenas reativas.

Quadro 5 – Percepções obtidas na 2ª Audiência Pública

4.1.3 AP 3: Combate às Mudanças Climáticas

Audiência realizada em 5 de maio de 2016, discutiu o tema do combate às 
mudanças climáticas com a participação do Prof. Dr. Francisco Aquino, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, por videoconferência, os Srs. Luiz Roberto de 
Oliveira e João Talocchi, representando a ONG Governos Locais pela Sustentabilidade 
(ICLEI). A síntese das principais ideias apresentadas estão no quadro 6.

Ideias principais – AP 3 – Combate às Mudanças Climáticas.

Autor Tópico Ideia

As cidades sustentáveis devem priorizar:  ser cidade resiliente; ter mobilidade urbana 
sustentável; ser cidade de baixo carbono; manter cooperação sustentável entre cidades-
região; manter comunidades felizes e saudáveis; ser cidade inteligente; preservar a 
biodiversidade; buscar eficiência no uso de recursos, produtividade, compras 
sustentáveis e economia verde. 

Luiz 
Roberto 
de 
Oliveira

Resiliência

Visão holística abrangeria a resiliência urbana de infraestruturas, instituições, 
ambientes, economias e sociedades.



Adaptações são os ajustes nos sistemas naturais ou humanos em resposta a ocorrência 
ou expectativa de impactos climáticos, que reduzem danos ou exploram potenciais 
oportunidades benéficas.
Elementos que deveriam ser incorporados à estratégia de resiliência e adaptação são: 
levantamento de riscos e análise de vulnerabilidades considerando cenários climáticos; 
decisões, participativas de preferência, baseadas em informações robustas e em nível de 
risco socialmente aceitável; adaptação baseada em ecossistemas, pois sistemas naturais 
potencializam resiliência com bom custo/benefício; engajamento dos municípios, pois 
cidades concentram população e gerem mecanismos essenciais para resiliência.
O Plano Diretor da cidade está passando por um processo de revisão visando uma 
resiliência abrangente, prevendo redução de riscos, diminuição de desastres e ameaças, 
ação climática integrada para adaptação e mitigação, junto com um planejamento para o 
desenvolvimento sustentável
Resiliência é a capacidade de lidar com um choque ou stress mantendo ao mesmo 
tempo funções, estruturas e identidades essenciais, bem como a habilidade de se 
adaptar, aprender, transformar e se recuperar ao estado original melhorado. 
Mudanças climáticas, de acordo com o último relatório do IPCC, a América do Sul 
sofrerá enormes mudanças no seu sistema hidrológico e na produção de alimentos 
devido à secas
Os impactos esperados no Rio Grande do Sul fazem com que seja urgente reduzir 
emissões de gases de efeito estufa, pois nos últimos 50 anos houve o registro de 
aumento de precipitações, com previsão de aumento de 5 a 10% nos próximos 30 anos
O Estado sofrerá com o incremento de eventos extremos, com enchentes maiores e 
secas mais intensas. Chamou a atenção para um dado da Defesa Civil, que entre 2019 e 
2010, as inundações causaram um prejuízo de 3,7 bilhões ao Estado
Mudanças na temperatura média, com aumento de 1 a 4°C, e diminuição de dias de 
frio; mais acidentes cardiovasculares e aumento de casos de asma e pneumonia, além 
da expansão da zona de doenças tropicais, com transmissão de malária e leptospirose; 
no abastecimento e qualidade de água; perda de biodiversidade e influência direta nos 
biomas gaúchos, com risco de maior proliferação de espécies invasoras; mudanças na 
produção de alimentos; na área de energia, principalmente em época de seca; mudanças 
na produção industrial e perda de área de terra por aumento do nível do mar.
As estratégias de desenvolvimento que incorporem considerações climáticas podem 
trazer oportunidades econômicas e benefícios à sociedade e que cenários de impactos 
variam de acordo com nível de emissões de gases de efeito estufa.

Mudanças 
climáticas

A estratégia de Recife para o desenvolvimento de baixo carbono, com debates com a 
população; criação de Comitê de Mudanças Climáticas multidisciplinar, cujas decisões 
eram levadas ao Grupo Executivo de Mudanças Climáticas, composto por secretarias 
municipais que podem dar andamento às obras; publicação da Política de 
Sustentabilidade e Mudanças Climáticas e do primeiro Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) em 2014, Metas de Redução de GEE o 2º Inventario de 
Emissões em 2015
As mudanças climáticas já são um consenso, a humanidade é a maior responsável por 
elas, mas também a única espécie que pode agir para se adaptar e tentar reverter o 
cenário
O Rio Grande do Sul é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do país, com 
um total de 93 milhões toneladas, sendo que o setor da agropecuária é majoritariamente 
responsável, com 45 milhões de toneladas, seguido pelo consumo de energia, 
principalmente para transporte- 26 milhões de toneladas. Os outros maiores emissores 
são, por ordem, o uso do solo, diretamente ligado à agropecuária, resíduos sólidos e 
processos industriais.

João 
Talocchi

Mudanças 
climáticas

Qualquer legislação que tenha em foco a diminuição de emissões, deve se referir 
prioritariamente à agropecuária e consumo de energia.



O estado também é um dos mais impactados, sendo que as previsões para até 2050 é 
aumento da pluviometria, com aumento de temperaturas e com menos dias de frio, e 
que mesmo assim, ao contrário do país e de outros 15 estados, não possui uma política 
de prevenção de mudanças climáticas. 
Uma agenda de resiliência pressupõe adaptação, de como se lida com as consequências 
das mudanças; pode ser focada no desenvolvimento do estado, de como vai manter sua 
economia interessante para investimentos
Governança: o pessoal ligado ao tema deve assumir quais a estruturas físicas, 
competências e localidade. Falou do caso do Estado do Amazonas, onde estavam 
ligados à secretaria do Meio Ambiente e que não foi bem sucedido, e do Estado do 
Pará, onde se criou uma secretaria próxima ao gabinete do governador e dos prefeitos 
para ter transversalidade junto às outras secretarias, de maneira a ter conexão com as 
agendas da agricultura, meio ambiente, educação, infraestrutura, etc.
Criação de Fóruns interdisciplinares de participação paritária governo-sociedade civil, 
que permitam a continuidade das agendas, assim como alocação de recursos 
orçamentárias para implementar as ações necessárias, de modo que elas não fiquem 
apenas no papel. 
A definição de metas é algo muito desejável, preferencialmente de curtos prazos, que 
possam ser cumpridas em 1 ou 2 mandatos, pois isso facilita a visão global de longo 
prazo. 
Agendas específicas que podem ser conectadas à uma agenda de resiliência: uso de solo 
e agropecuária. Produção agrícola pode ser afetada de diversas maneiras pelas 
mudanças climáticas, mudanças de fatores climáticos (como temperatura, pluviosidade, 
umidade do solo e radiação solar.), severidade de eventos extremos, alteração de 
intensidade de colheitas, pragas e doenças, principalmente nas culturas de feijão, soja e 
café, segundo estudos da EMBRAPA, que podem demandar migração de plantio para 
zonas onde se adaptem melhor
Ações tal como a busca de cultivares com maior resistência genética à chuva intensa ou 
à seca ou absorção de nutrientes, uso de outras práticas agrícolas durante o plantio, 
espaçamento entre as plantas, época de plantio, etc
No Brasil existe o Plano ABC – Agricultura de Baixo Carbono, para incentivar e 
financiar a projetos de recuperação de pastagens degradadas, de integração lavoura-
pecuária-floresta   e sistemas agroflorestais; de sistemas de plantio direto; de fixação 
biológica de nitrogênio; de tratamento de dejetos de animais; e do plantio de florestas 
para fins comerciais.
É imperativo olhar a agricultura com base na mudança de clima para criar alternativas 
de diversificação de cultivo, menos uso de agrotóxicos, proteção à abelhas, etc. 
O Rio Grande do Sul usa carvão mineral na sua matriz energética, o que é 
contraindicado pelo Acordo de Paris. Citou exemplos de diminuição do uso de carvão 
no mundo inteiro, ao mesmo tempo que a energias renováveis cresceram muito mais do 
que o esperado. 
Se estima que até 2040, um terço dos investimentos em energia serão feitos em energia 
renovável, o que significa que um estado que invista neste setor está investindo em 
resiliência
Grandes empresas estão se comprometendo a usar apenas este tipo de energia 
(renovável), o que significa que elas só abrirão filiais onde este tipo de energia for 
oferecido. 

Energia

Outra meta seria conquistar maior eficiência energética, pois a energia mais barata é 
aquela que não precisa ser gerada



Algumas cidades e estados também estão se comprometendo com a meta de 100% de 
energia renovável em seus prédios públicos e frotas urbanas. Falou que aos custos de 
energia convencional só tendem a aumentar e que um sistema fotovoltaico hoje se paga 
em 5 a 8 anos, o que faz com que este investimento tenha um impacto muito grande nas 
contas públicas, pois em 10 anos pode-se ter um cenário onde se para de pagar a conta 
de energia e se passa a receber, vendendo energia para a rede. 
Este tipo de meta é resiliência econômica, que tornará o estado atrativo para 
investidores, que é uma situação de ganha-ganha para todos
O melhor argumento para um troca de matriz continua sendo o econômico: se for 
demonstrado que é mais econômica, as pessoas migram para a energia limpa
Um direcionamento interessante para uma legislação de resiliência seria a 
obrigatoriedade de novos prédios consumirem uma percentagem de energia limpa. 
Lembrou que o aquecimento de água é responsável por até 70 % do consumo de 
energia de uma casa e que poderia incluir esta tecnologia para pessoas de baixa renda.
Resíduos sólidos e líquidos tem potencial para gerar muitos empregos e energia a partir 
de biogás, principalmente com o aproveitamento dos dejetos animais.
O CONFAZ eliminou a bitributação sobre energia elétrica fotovoltaica do ICMS. Uma 
usina de captação solar seria perfeitamente financiável pelo BNDS. Falou que o novo 
banco do BRICS também pretende ter uma boa linha de financiamento no setor. 

Transporte
Adoção de modais limpos, transporte coletivo como prioridade, o que impacta 
diretamente a saúde pública, troca de combustível da frota municipal para não-fóssil, o 
que é passível de regulamentação oficial

Emissões Indústrias deveriam ter metas de redução de emissões no seus licenciamentos, adotando 
novas tecnologias

 
Educação ambiental, pois trabalhar estas questões desde cedo em todos os níveis 
educacionais pode até direcionar carreiras, pois todas as áreas podem ter viés de 
sustentabilidade.

Econômico
As grandes empresas só se comprometem com agendas sustentáveis depois de muita 
pressão pública, e a sociedade civil se expressa através de organizações, de petições e 
campanhas.

Social

Os efeitos adversos sempre recaem sobre a população menos favorecida e que os planos 
diretores deveriam considerar a melhor ciência possível sobre as áreas de risco, 
recuperar e não deixar construir nelas, relocar a população de maneira digna, fortalecer 
a defesa civil e os órgãos de resposta. Os agricultores familiares são extremamente 
afetados pelos desastres ambientais e teriam muito a se beneficiar caso fossem 
capacitados sobre melhores práticas de melhora do solo, diversificação de culturas, 
redução da erosão, etc.

 Vincular o trabalho de resiliência às ODS é uma ótima ideia, pois todos os problemas 
se interligam.
O combate às mudanças climáticas é o maior desafio do mundo.
Uma das grandes questões que necessitamos responder é: Como as condições 
ambientais da Terra respondem ao atual quadro de mudanças climáticas? 
As regiões polares possuem um importante papel no sistema natural da Terra e 
desenvolver pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento científico no 
Continente Antártico propicia ao Brasil um entendimento das mudanças ambientais 
observadas nas regiões polares e o impacto destas mudanças no Planeta e 
principalmente no tempo e no clima do Brasil.

Francisco 
Aquino

Mudanças 
climáticas

Anomalias na América do Sul em eventos diferentes, frio, calor e precipitação 
excessiva, ocorriam ao mesmo tempo. O planeta é refrigerado e tenta sempre recuperar 
o equilíbrio, ao redor de 13ºC.



Os gases do efeito estufa, gás carbônico e metano, aumentaram em 36% e 130% 
respectivamente nos últimos anos pós revolução industrial, demonstrando uma clara 
influência humana no clima. Afirmou que esta influência interfere mais que os 
fenômenos naturais.
Aumento de temperatura média global desde 1980, em todas as estações do ano, 
notando que nem a atividade vulcânica consegue mais diminuir esta tendência. 
Intensidade crescente dos fenômenos El Niño e La Niña, dizendo que a variabilidade 
entre eles também já não controla mais o equilíbrio da temperatura global. 
A espessura da troposfera, de 15 a 16 km, onde se encontra 96% da massa da 
atmosfera, equivalente à massa dos primeiros 3 metros da lâmina d’água dos oceanos, 
que tem uma profundidade média de 3,8 km. Portanto, o oceano regula o 
comportamento da atmosfera e está guardando muita energia que pode ser liberada 
inesperadamente.
Estrutura vertical da atmosfera, que determina os gradientes de pressões Equador-Polos 
que estão se intensificando, aumentando a força os ventos de altitudes. Disse que o ar 
frio se desloca dos polos para a região equatorial e o ar quente desta se dirige para os 
polos e é exatamente aí que acontecem as frentes, as tempestades e os ciclones 
extratropicais. E quanto maior o gradiente, mais intensos e frequente os eventos 
extremos e anomalias nas temperaturas. 
Conexão direta entre as temperaturas do Rio Grande do Sul com a das periferias da 
Antártica. Observando as séries sazonais das anomalias de temperatura média, 
entre1961 – 2009, é possível prever aumento de temperaturas em todas as estações, 
fugindo do conhecimento gaúcho e impactando diretamente a agricultura e o turismo. 
Além da temperatura, as anomalias interferem na precipitação, cujo aumento está sendo 
notado desde o ano de 1945 e, principalmente, nas últimas duas décadas, que também 
apresentam aumento da estiagem. Afirmou que a precipitação aumentou no outono e 
primavera, com chuvas mais intensas, onde, em um ou dois dias, se verifica a 
precipitação do esperado para o mês todo. 
A chuva não penetra no solo e não consegue abastecer o sistema hídrico, o que 
aconselha planejar um sistema de guarda de água, tipo cisternas ou açudes. 
Alertou que se formam tempestades, na madrugada, na bacia do Prata, maiores do que 
os três estados do sul juntos e que durante as 6/8 horas que duram causam verdadeiros 
desastres. As principais tempestades da América do Sul duram mais tempo e tem maior 
volume de água do que as do hemisfério Norte e, se comparadas, as do sul do Brasil, 
são maiores em extensão de área, intensidade e duração de tempo

As tempestades que se abatem na Região Sul são as mais severas do continente e que, 
num planeta mais quente, serão incrementadas, assim como a variação dos extremos de 
temperaturas. Outro risco, com a tendência de aquecimento mantida, é puxar para cima 
do nosso estado as piores tempestades, que se abatem exatamente no nosso lado, sobre 
o Oceano Atlântico, que duram mais e são mais perigosas.

Nós vivemos na região mais propícia a tempestades severas devido à mistura de 
posição geográfica, convecção Amazônia-Pólos, latitude e longitude.
O prognóstico para 30 anos é faltar água em países da América do Sul por conta do 
acelerado degelo dos Andes, gerando déficit para consumo humano, agricultura e 
geração de energia e diminuição da umidade da Amazônia. Para o Sul do Brasil, prevê-
se grande número de desastres como granizo, vendavais, enchentes, inundações, 
tempestades elétricas e tornados.
O bioma Pampa já mostra um aumento de temperatura e precipitação maior do que 
previsto no IPCC. 



Se o acordo do clima – COP 21 – for efetivo e se conseguir atingir as metas de redução 
de emissões, provavelmente não haveria situação melhor do que a atual antes de 2050. 
O recorde de temperaturas observado em março de 2016 sinalizou que os impactos 
talvez estivessem sendo maiores do que o previsto, o que foi alarmante, pois os efeitos 
podem ser catastróficos.
Massa de água em profundidade está absorvendo energia (levando calor para o fundo), 
numa tentativa de manter o equilíbrio energético do planeta, e que pode liberar para a 
atmosfera de maneira inesperada e rápida.
Se olharmos duas décadas atrás, os eventos eram impactantes, na década passada foram 
muito superiores e o do ano passado foi muito mais do que estes, mostrando a escalada 
da severidade dos acontecimentos. 
O código florestal deveria ser ampliado, conseguindo aumento de preservação de mata 
ciliares e matas nativas, conseguindo do impactos positivos na absorção de CO2, na 
proteção do solo e da biodiversidade, nas tempestades severas e no balanço de energia 
global – albedo – do planeta.
As megalópoles como Atlanta, Nova York, São Paulo ou Rio de Janeiro, que 
apresentam alto índice de capeamento nas suas ruas, atraem para si um aumento de 
tempestades, temperatura e poluição ambiente. 
Há aumento de 30% a 60% nas trovoadas sobre Porto Alegre e Canoas desde os anos 
80, fruto da conjugação de maior temperatura, crescimento da ocupação de área e domo 
de materiais particulados, gatilho para chuva e tempestades. Nem a presença do Guaíba 
ao lado poderá amortecer essas ocorrências.
Devíamos seguir o exemplo de Santa Catarina que estuda a implantação de parque 
tecnológico fotovoltaico na região oeste do estado vizinho para trazer empregos, 
incorporar tecnologia e ter geração de energia, mudando o paradigma para toda a 
fronteira oeste porque sofrem muito com tempestades e estiagem.

Quadro 6 – Percepções obtidas na 3ª Audiência Pública



4.1.4 AP 4: Empregos Dignos e Crescimento Econômico

No dia 19 de maio de 2016, foi realizada a quarta Audiência Pública que discutiu a 
respeito de empregos dignos e crescimento econômico. Nessa Audiência, foram 
palestrantes e debatedores os Senhores Professores Dr. Marcos Alexandre Cittolin, da 
Universidade de Passo Fundo – UPF, e Dr. José Antonio Valle Antunes Jr, da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS A síntese das principais ideias debatidas estão no 
quadro 7.

Ideias principais – AP 4 – Empregos Dignos e Crescimento Econômico

Autor Tópico Ideia
Abordagem focada no desenvolvimento estratégico com protagonistas locais, sem os 
quais não se consegue sustentabilidade, fundamental para que o planeta continue a nos 
suportar, pois não há mais como se falar em desenvolvimento sem observar as condições 
do planeta.
A sustentabilidade deve ser trabalhada em todas as dimensões, não só ambiental, mas 
também econômica, social, espacial, tecnológica, cultural e energética
Cada local tem uma capacidade endógena para construir seu desenvolvimento, o que 
pressupõe a atitude dos atores locais: autoridades, empresários, universidades, a 
sociedade. Suas potencialidades e limites serão construídos dentro de uma metodologia 
participativa.

Marcos 
Alexandre 
Cittolin

Planejamen
to e 
Desenvolvi
mento 
Regional

O empreendimento que vem de fora, como no caso de um grande estaleiro instalado em 
uma cidade onde buscaram os trabalhadores e fornecedores de fora, cujo efeito pode ser 
não só positivo, pois somente a geração de PIB não resolve o problema de uma cidade, já 



que não houve a articulação para gerar para a cidade.

Projeto desenvolvido em Passo Fundo - impactos econômicos perceptíveis no orçamento 
do município, postos de trabalhos, capacidade de investimento, renda média, PIB e 
quantidade de sistemistas, que são os empreendimentos satélites aos empreendimentos-
âncora.
A sociedade ganha com o desenvolvimento. O Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Local deve ser comparável ao Plano Diretor do Município, articulado com seu setor 
produtivo e suas estruturas.
Com uma indústria que se desenvolve, se vê mais investimentos no plano social, no setor 
imobiliário, educacional, saúde, mais verbas para as secretarias importantes e outros 
empreendimentos necessários, o que influencia diretamente na atitude do local, pois mexe 
na autoestima.
Toda cidade tem seu ativo, alguma fortaleza, sobre a qual tem de trabalhar. Não pode 
copiar o que outro município fez, apenas a atitude de fazer.
Para começar a conceber um plano de desenvolvimento, o principal é decisão de fazer; o 
maior ator do plano é o gestor, mas outras pessoas devem ser empoderadas para formar 
uma equipe; tem de se convocar a sociedade; escolher uma metodologia; construir um 
Plano Estratégico e não mandar fazer; identificar seus ativos; pensar na sustentabilidade 
em todas as dimensões; buscar conexões - Regional, Estadual e Federal, lembrando que 
não existe governança regional; e acreditar no caminho escolhido.
Nenhum município é uma ilha, e é importante determinar a sua centralidade dentro da 
hierarquia dos centros urbanos, segundo o IBGE: se é uma Metrópole, Capital Regional, 
Sub-Centro Regional ou Centro de Zona.
Cada município deve construir seu plano de desenvolvimento local, para depois se juntar 
aos outros da região e elaborar um plano de desenvolvimento regional para só então ir ao 
governo do estado pedir o que precisa e este ir solicitar apoio do governo federal.  Um 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Local deve levar em conta a área de influência da 
cidade;  cada local constrói o seu e faz conexões de acordo com as convergências e 
interesses estratégicos; um município busca e oferece para a região, dependendo de sua 
capacidade de ativos e necessidades; a interação é positiva, desde que planejada e 
combinada; deve iniciar pelas Capitais Regionais, Sub-Centros Regionais  e depois os 
Centros de Zona; e procurar criar formas de governança regional, como agências 
regionais de desenvolvimento, consórcios específicos para o desenvolvimento, mesmo 
que sejam informais.
É muito importante trabalhar o marketing do município, divulgando seu potencial e 
programas; fazendo eventos locais e participando de outros externos; criando uma marca 
forte; buscando assessoramento profissional; procurando mídia espontânea e paga; 
investindo um pouco e buscando financiamento em bancos de fomento.
Acredita muito em políticas públicas e, se a população se movimentar, os políticos 
também se mexerão. Falou que todos os municípios tem planejamentos estratégicos que 
não são implementados por não terem se transformado em políticas públicas, que é uma 
política de estado.
O caminho é atitude local e resultados locais.
Afirmações sem base devem ser confrontadas, senão terminam se tornando verdades: 
modelos feitos por apenas um segmento não servem se a população não aceitar a 
iniciativa.
A única blindagem possível é o próprio lugar definir exatamente o que quer fazer, 
baseada no teu sistema produtivo, dentro das suas características e dar incentivos para tal.
Sem empoderamento da equipe, o trabalho não anda.



Há criação de programas gerais que não levam em conta que cada município tem uma 
realidade.

No mundo real, sem apoio político uma ação individual não gera efeitos
É imperativo entender os fundamentos do estado brasileiro, de unitarismo real e 
federação aparente. Temos de ter atitude local e federalismo de fato, senão vai se 
continuar a acumular riqueza na União, trucidando experiências locais.
Para se fazer diferente, tem de se pensar diferente e só pensa diferente quem tem 
autoestima elevada.
Toyota se tornou a maior montadora do Japão com o lema: “Humildade e autoestima 
elevada”. Humildade para perceber os problemas na sua comunidade, para perguntar o 
que não sabe, e autoestima, pois sem ela o cidadão não existe na sociedade atual.
Poder e a comunicação, que são em si a mesma coisa, e da maneira como os meios de 
comunicação insistem em derrubar a autoestima da população colocando o Rio Grande do 
Sul como um estado pobre e decadente
PIB do Rio Grande do Sul, construído a partir de forças nacionais, o que origina uma 
sociedade forte. Isso é importante porque deveríamos ter leis obrigando a ter planos 
diretores regionais e investimentos governamentais para eles se tornem realidade para que 
o país se desenvolva.
Em quem se deve basear para planejar o desenvolvimento? Erro  é deixar esta função nas 
mãos de pessoas de fora.
A política adora o central, pois é muito mais fácil controlar o dinheiro no poder 
centralizado.
Porto Alegre foi decretada no governo Olívio como uma cidade de serviços, pois tem um 
IDH alto, e que não precisava de indústria. A economia industrial de Porto Alegre é igual 
à de Caxias de Sul.
Há uma deterioração enorme nas relações sociais, economia das cidades são 
negligenciadas, esquecendo que nas cidades as pessoas vivem. Os dados existem, mas a 
ideologia os escondem.
Os empresários saem de Porto Alegre porque não tem mais condições de continuar e não 
são ouvidos.
Estão mais interessados em resolver o social esquecendo que sem uma economia forte, o 
social não se sustenta. Ao se trabalhar a economia, o social também se desenvolve 
automaticamente. É um erro distribuir pobreza, o cidadão deve enricar e melhorar a 
qualidade de vida sua e do seu entorno.
Está na hora de ouvir os empresários e não os tratar como imbecis preocupados apenas 
com dinheiro.
Que se estude o caso de Passo Fundo, que é um caso de sucesso e se pare de pensar no 
que não deu certo.
O interesse em trazer determinada indústria depende de decisão política, que vai procurar 
fazer a estrutura necessária, com poder, orçamento e autonomia.
Sem governança não existe possibilidade de ir adiante e ela deve ser a mais simples e 
descomplicada possível.
O mundo não vai avançar na resiliência se não houver lei, formalização, estratégia e 
orçamento.

José 
Antônio 
Valle 
Antunes Jr

Se o debate se resumir à Assembleia, será completamente inútil.

Desenvolvi
mento 
Regional

As pessoas tem de acreditar que é a lei é muito importante; se não acreditarem a lei não 
"pega", porque não tem legitimidade cultural. Quer leis que governem homens e não 
homens que governem as leis.
O problema do Brasil é a meritocracia.Carlos 

Alberto  
de Castro Há uma divisão enorme no país entre desenvolvidos e não-desenvolvidos e que é preciso 



reconectar estes dois mundos diferentes.

Marcelo 
Franciosi

É preciso blindar o município para que problemas econômicos do país e do Estado não 
afetem o desenvolvimento.

  Quadro 7 – Percepções obtidas na 4ª Audiência Pública

4.1.5 AP 5: Vida:  sob a água e sobre a terra

Esta Audiência Pública aconteceu no dia 24 de maio de 2016, para tratar do tema 
vida sob a água e sobre a terra. Colaboraram como palestrantes na Audiência Mario Cesar 
Mantovani, Diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Dr. Albano 
Schwarzbold, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e José 
Alberto Wenzel, Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul – FZB. A 
síntese das principais ideias debatidas estão no quadro 8.

Ideias principais – AP 5 – Vida:  sob a água e sobre a terra

Autor Tópico Ideia

A resiliência tem a ver diretamente com a nossa qualidade de vida.
Em São Paulo havia até 8°C de diferença entre bairros 
Relação entre poluição e atendimento de casos de problemas respiratórios e mortes, o 
que trouxe para o dia a dia o quanto a qualidade ambiental influenciava diretamente a 
vida das pessoas.

Mário 
Mantovani

Ambient
al

A resiliência pode fazer com que conceitos abstratos de ecologia sejam entendidos e 



vivenciados no dia a dia da população

Minas Gerais foi campeã do desmatamento nos últimos 5 anos, economia baseada em 
exportação de minério de ferro peletizado, cujo pano de fundo eram crianças 
escravizadas em fornos aquecidos por carvão proveniente das árvores retiradas do 
Cerrado, que sequer tem proteção. 
O aço que vai para a China depois volta para o Brasil e termina no carro que o cidadão 
se endivida por anos para obter. Há impacto nas questões de energia, ambiental, 
mobilidade, acidentes e saúde. Para atacar esta cadeia produtiva que começa com o 
desmatamento e termina gerando diversos impactos negativos, temos de melhorar o 
transporte público.
Como fazer para que a sociedade se aproprie e entenda esse processo? Talvez de um 
modo muito simples: a Encíclica do Papa Francisco fala de maneira clara e simples 
sobre temas globais e trouxe para nós o tema do saneamento. 70% das doenças no país 
são de origem hídrica.
O sistema de esgotamento sanitário no Brasil é medieval, onde 80% dos esgotos são 
levados para os rios e 40% da água tratada é perdida em maus encanamentos e se 
contaminando em caso de pressão negativa.
Já o abastecimento está perto do desastre com as nascentes secando porque não tem 
recuperação e com a situação piorando depois do desastre que foi a mudança do Código 
Florestal há quatro anos. 
Proprietários cuidam de suas terras em Caxias do Sul com amor, adequados com o 
Plano Municipal de Mata Atlântica, enquanto que em Brasília a ideia é que tudo pode 
ser destruído em nome de uma produtividade ilusória. 
Deve haver o pagamento de serviços ambientais para que este conflito desapareça, para 
que o agricultor seja reconhecido como produtor de água e não como consumidor de 
veneno 
Se gasta mais em veneno do que com agricultura familiar. 
Deslizamentos de terra na serra fluminense deixaram mais de 800 mortos. Todas 
aquelas casas estavam assentadas em áreas de preservação permanente. 
Acidente da Samarco: as cidades não estavam preparadas para reagir, ninguém tinha a 
menor ideia do que fazer, apesar de ser óbvio que as barragens poderiam apresentar 
problemas. 
Essa desorientação é comum em todo país, como mostrou a ventania de janeiro em 
Porto Alegre. 
Como pode numa plantação de papeleiras todas as árvores serem monitoradas e numa 
cidade não se saber nem qual árvore precisa podar? É preciso entender a gênese disso, 
ao usar a árvore inadequada à calçada, à drenagem, e o que pode acontecer.
O desafio da resiliência é entender como se vive em cidade, olhando os seus indicadores 
e sinais: se tem esgoto, tem doença dentro; se tem lixo atirado, tem pessoas com má 
educação: se tem árvore que cai durante a chuva, é porque ela é inadequada. 
Temos de lutar para o poder público fazer a sua parte, para que não tenhamos hordas de 
ratos atacando nossas casas, que não se tenha desperdício na produção, no transporte e 
no armazenamento, que faz com que fiquemos com 30% do que é produzido.
Hoje temos aplicativos que mostram como evitar uma rua engarrafada mas não sabemos 
como evitar que esta rua engarrafe ou não temos noção do porque se formou um nó 
urbano naquele lugar. 
Qualquer assunto que se pega hoje tem tantos desdobramentos ambientais que trabalhar 
com eles se torna uma estratégia de sobrevivência. 
Há muitas oportunidades de pensar diferente aqueles assuntos que eram tão triviais e 
que estão associados à qualidade de vida dos cidadãos.



Estamos assistindo retrocesso nas conquistas socioambientais, um desmonte absoluto 
nos direitos originários, com projetos de lei retirando instrumentos de controle sociais, 
como o licenciamento ambiental, cujo absurdo é evidenciado com o que aconteceu na 
construção de Belos Montes.
Estamos perdendo o único instrumento de controle social, é um desastre sem 
proporções. 
Os últimos meses foram traumáticos no setor ambiental; o maior problema de resiliência 
é a corrupção endêmica que se instalou dentro dessas obras.
Construções: Retrofits para reduzir os gastos de energia em construções existentes; 
Projetar para eliminar máximo de emissões em novas construções. Reduzir ao máximo a 
geração de resíduos.
Demanda por Energia: Aumentar eficiência das construções, equipamentos e na 
distribuição; Transformar o comportamento de uso de energia e conscientizar a 
população; Demanda pode ser reduzida em 20% em curto prazo e em 50% até 2050
Cidades de Baixo Carbono/ Plano de Desenvolvimento: Regeneração urbana por meio 
do desenvolvimento misto e compacto; Promover o trânsito de pedestres e ciclistas; 
Reutilização adaptada de edifícios; Reabilitação e/ou conversão a projetos de edifícios 
eficientes em energia.

Mitigaç
ão

Instrumentos de Política: Investimento em transporte público com baixas emissões de 
GEE; Combinar áreas de alta densidade residencial e de empregos; Alcançar altos 
índices de uso misto do solo.
Cidades são áreas especialmente vulneráveis. Medidas que constroem resiliência e 
permitem desenvolvimento urbano sustentável podem acelerar um processo bem 
sucedido de adaptação às mudanças climáticas.
Segurança Hídrica: Sistemas de gestão e tratamento da água fortalecidos, distribuídos e 
autônomos. Incentivos à reciclagem da água e ao uso de águas residuais; melhorias na 
gestão de escoamentos de tempestades e drenagem; desenvolvimento de fontes 
alternativas de água; expansão de instalações de armazenamento; expansão da 
capacidade de geração de energia independente de água.
Segurança Alimentar: Apoio à agricultura urbana, peri-urbana e fontes alternativas de 
alimentos; Investimento em tecnologias de produção, infraestrutura e logística; 
Melhorias na eficiência de mercados urbanos, apoiando e promovendo feiras de 
agricultores e comidas de rua; Acesso à alimentação de baixo custo e medidas de 
transferência de renda; Disseminação de telhados verdes, mercados locais e redes de 
segurança social.
Habitação: Habitação de boa qualidade, preços acessíveis e bem localizadas para formar 
uma forte base para adaptação climática em toda a cidade, para minimizar exposição e 
perdas. 
Elevação de temperatura: Zonas verdes, corredores de vento, telhados verdes, e fontes 
de água - especialmente em escolas, casas de repouso e hospitais. 
Serviços básicos: Estabelecimento de sistemas resilientes para o abastecimento de água, 
saneamento, drenagem de águas pluviais, eletricidade, transportes, telecomunicações, 
saúde, educação e resposta emergencial. 
Elevação do Nível do Mar e Marés de Tempestade: Construção de barreiras, diques e 
comportas; zoneamento e expansão para áreas elevadas; Relocação de serviços críticos; 
Melhorias na resposta a crise, alerta e evacuação ágil; Desenvolvimento de rotas de 
transporte alternativas; Capacidade de geração e distribuição de energia fora da zona 
costeira. 
Eventos climáticos extremos, enchentes e inundações: Serviços de energia, saúde e 
comando resilientes e distribuídos; Infraestrutura de transporte público reforçada; 
Melhorias nos padrões de construção e infraestrutura de escoamento; Estocagem de 
água, comida e combustível. 

Adaptaç
ão e 
Resiliên
cia

Planejamento: Políticas de Desenvolvimento locais, subnacionais, nacionais e 
internacionais podem trazer benefícios em todas as escalas. 



Financiamento para Adaptação: Políticas para aumento de receita local (impostos, taxas, 
encargos); Mercados de títulos locais; Parcerias Público-Privadas (PPP); Mercado 
financeiro local ou nacional; Mecanismo de incentivo e transferência de receitas; 
Investimentos de mercado; Subvenções e financiamento concessional. 
Maior parte das cidades que reportam demonstram interesse, mas ainda não estão 
direcionando ações climáticas de forma sistemática.
Cidades brasileiras com políticas climáticas estão agindo como líderes de agenda, mas 
ainda não há incentivos para que ações sejam adotadas em escala.
Cidades brasileiras estão agindo – em maioria - com apoio de iniciativas internacionais.
Ainda há poucas cidades brasileiras adotando ações propositalmente climáticas com 
recursos próprios.
A ciência está sendo afastada do debate político sobre o meio ambiente, perdendo-se 
dados muito importantes. O conhecimento científico não é valorizado, pois acham que o 
meio ambiente atrapalha o desenvolvimento.
Marcha dos Prefeitos em Brasília- reivindicaram mais prazo para cumprir seus planos: 
saneamento, 5 anos; resíduos sólidos, 8 anos. O mesmo quanto ao recadastramento 
florestal.  Quando se amplia prazos para contemplar aqueles que não cumprem prazos, 
se passa recibo de trouxa para aqueles que cumpriram suas obrigações a tempo. 
Classificou essa prática como escárnio para com a sociedade e opinou que se deveria dar 
prêmio para quem faz e não para quem manipula a legislação.
A nossa relação com as Universidades não é muito boa, se utiliza muito pouco do 
conhecimento científico gerado pela academia. Há facilidade de apropriação que a redes 
globais de informação trazem e o mercado paga muito melhor, então os cientista fazem 
carreira acadêmica para ganhar mais.

Contex
to

Está faltando a academia trazer o conhecimento para o dia-a-dia e a universidade para 
perto. Muito do que se produz é apropriado, de maneira nem sempre lisa, pela iniciativa 
privada, não trazendo proveito para o país como um todo.
Como conectar ações existentes para que o que já está sendo feito nas cidades possa 
contribuir com os objetivos da Política Nacional de Mudanças Climáticas?
Como incluir considerações climáticas em diretrizes setoriais existentes (planejamento 
urbano, códigos de obra, mobilidade, etc)
Como o Governo Federal pode incentivar e apoiar ações no âmbito municipal para que 
ganhem escala?
Que tipo de apoio é necessário de parceiros?

Para 
discutir 
com 
Ministér
io do 
Meio 
Ambie
nte Quais mecanismos financeiros podem ser fomentados para incentivar ações no âmbito 

local?
Tudo inicia e termina na água.
Os diversos ambientes e ecossistemas aquáticos, todos são encontrados no Rio Grande 
do Sul, como mares e estuários; lagos, lagoas e lagunas; reservatórios (artificiais); rios e 
áreas úmidas (banhados, turfeiras…), frisando que pouco se fala das zonas de transição 
destas últimas e pouco se trabalha pela sua preservação. 
A única característica básica em que todos esses ambientes tem em comum é a 
substância química água e no resto, como ordem de grandeza; composição química e 
concentração mineral; materiais sedimentados, suspensos e dissolvidos; fluxo, correntes, 
ondas; morfologia; efeito da radiação solar; seres vivos e produtividade biológica, se 
diferenciam.
O sistema de lagoas costeiras é único no mundo e praticamente desconhecido, enquanto 
o uso inapropriado do solo, como em plantação de pinus, está fazendo algumas 
desaparecerem.
Não se pode uniformizar as questões de natureza, pois cada um dos ecossistemas 
gaúchos é único. 

Albano 
Schwarzbol
d

Ambient
al

Rios: devido às características de morfologia e exploração, a legislação de proteção 
deveria ser diferenciada para cada um deles



Reservatórios, constituídos por barragens que interrompem o fluxo contínuo do rio, 
mudando todas as características de dissipação de energia no local; afetam a “memória” 
do rio à jusante, desregulam os períodos de cheias e vazantes, afetam a biodiversidade
Lagoas e lagos ofertam grande riqueza de biodiversidade, apresentam forte ciclagem, 
sucessão ecossistêmica e zonação de margem, mas também uma enorme 
vulnerabilidade. 
Lagoas costeiras jovens estão se cancelando gradualmente, como a do Rincão das Éguas 
e Itapeva, que são salvas pela ação do vento, que mantém a ressuspensão de material e 
impede que se transformem em banhados
Resistência é a capacidade de se manter estável após um estresse. 
Elasticidade é a capacidade de se recuperar rapidamente após um estresse.
Homeostasia é o estado de equilíbrio, condição de “busca” de estabilidade, que resulta 
em oscilações em torno de um equilíbrio. Em casos de estresse intenso, não há 
resistência nem elasticidade.
Retroalimentação, que acontece quando uma parte de saída do sistema retorna à entrada 
com informação de regulação, pode ser negativa, que busca manter o estado de 
homeostasia e ocorre nos sistemas naturais maduros, ou positiva, que busca incrementar 
valores aos da homeostasia. Se esses incrementos forem irrestritos, poderão conduzir o 
sistema à morte e que o crescimento econômico a qualquer preço é um exemplo disso
Resiliência é a capacidade que um ecossistema tem de recuperar as suas caraterísticas 
anteriores, após sofrer uma perturbação, retornando a um estado de homeostasia. 
Em ecossistemas a resiliência é dependente da biodiversidade; o planeta apresenta 
mudanças contínuas e a biodiversidade atual é fruto de contínua evolução com perda de 
milhares de espécies e sua “substituição” por outras ao longo da história.
A biodiversidade representa a garantia de manutenção da resiliência; um ecossistema 
com biodiversidade reduzida terá menor probabilidade de manter um nível satisfatório 
de resiliência.
A diversidade e suas múltiplas formas de interação garantem os mecanismos de defesa; 
quanto maior a biodiversidade maior é a “informação” genética.
 Impactos das mudanças climáticas afetam a biodiversidade e seus diversos serviços 
ambientais.
A redução de espécies amplia os impactos negativos das mudanças climáticas, em 
especial a capacidade de resposta dos ecossistemas.

Teoria 
Ecológi
ca de 
Ecossis
temas

A ruptura da resiliência significa ultrapassagem da capacidade de resistência do 
ecossistema.
Resiliência: é uma teoria “não equilíbrio” dos sistemas socioecológicos, é a aplicação da 
Teoria da Resiliência aos sistemas de controle realizados pela inteligência, 
desconsiderando a retroalimentação negativa (condição de equilíbrio), mas com 
contínuos ajustes positivos.
Além da resiliência, que é a capacidade de recuperação dos sistemas, existe a 
possibilidade de restauração e renaturalização.

Resili
ência

Existe a resiliência marítima, que está absorvendo gás carbônico em forma de 
carbonato. Os oceanos estão no limiar de um desastre, pois o pH das águas está 
baixando, o que faz com que os carbonatos se transformem em bicarbonatos solúveis e 
devolvam o carbono para atmosfera.
A FZB é um case de resiliência institucional, pois a instituição seria extinta pelo PL 
300. Graças ao movimento interno, mas principalmente pelo clamor e resistência da 
sociedade gaúcha, teve sua continuidade e, hoje, tem a possibilidade de promover cursos 
de pós-graduação e mestrado em biodiversidade.

José 
Alberto 
Wenzel

Preser
vação A humanidade é semelhante em atitudes, pois assim como na tragédia de Mariana, os 

problemas causados pela explosão de uma plataforma no Golfo do México, em 2010, 
deixou todos aparvalhados, sem saber o que fazer.



Avaliação de flora e fauna do Rio Grande do Sul:  as listas de espécies ameaçadas de 
extinção constituem uma das principais ferramentas para proteção a organismos que 
correm o risco de desaparecer, destacando as espécies que devem ser alvo de ações de 
conservação e manejo, tendo como meta conter o risco de extinção.
Idealmente, uma espécie ameaçada deveria ser atendida por um programa de gestão, 
manejo ou recuperação, que visasse diminuir ou anular os impactos que ameaçam a 
espécie, mas ao contrário disso, o que se vê é que, além de a maioria não ser 
contemplada por qualquer programa de proteção, as listas de espécies ameaçadas são 
frequentemente contestadas e atacadas, sobretudo quando contrariam interesses 
econômicos.
Das 826 espécies de flora ameaçadas de extinção, apenas 303 (37 %) ocorrem em 
Unidades de Conservação (UC) e que das 280 espécies de fauna em risco, apenas 84 (30 
%) se encontram em UCs. 
As barragens de Mariana tinham licença, assim como as mineradoras do Jacuí, o que 
demonstra que não se tem conhecimento suficiente a respeito destes assuntos. E se não 
há conhecimento, não se faz planejamento, então sai um licenciamento muito 
questionável e daí não se faz um monitoramento adequado, com maus resultados e 
aumenta enormemente a dificuldade para se retornar a uma situação de equilíbrio. 
Exemplos disso não faltam, em qualquer nível, e a resposta que temos é a flexibilização 
das lei de proteção, como a PEC 65, onde qualquer obra pública que tiver EIA-RIMA já 
pode operar, sem licenciamento.
Há coisas que passam desapercebidas, como a matéria sobre as áreas de preservação que 
deveriam ser privatizadas, para induzir a população, que termina achando que estão 
certas porque o empresário coloca um pórtico bonito, faz bons convênios e deixa com a 
aparência de tudo estar funcionando, sem notar que o que é de todos se torna um bem de 
poucos. 
Todos concordam com a lista de preservação, desde que ela esteja distante.

Um trabalho como o da Fundação é a favor do Estado, e como tal devia ser encarado. 
Lembrou do ocorrido com os pescadores, que terminaram proibidos de pescar espécies 
ameaçadas por causa da construção de barragens e que culpavam a FZB por causa disso, 
sem ver que quem licenciou as obras que transformaram o rio em lago, sem verificar os 
efeitos sobre a fauna, é que errou.
Devemos adotar como unidade de planejamento a bacia hidrográfica, pois dentro de um 
mesmo rio há diferenças nas espécies devido às diferenças ambientais, pois o rio muda 
constantemente.
O Rio Grande do Sul não possui ordenamento pesqueiro. A FZB pesquisa e organiza a 
lista, mas não é ela que faz a lei. Deveria haver cota e manejo para os vulneráveis. 
A pesquisa de espécies ameaçadas mostra quais são as prioridades de conservação, mas 
a legislação que regula a pesca, por exemplo, é federal. 
O pesquisador não deve ser pressionado pelos interesses comerciais, a FZB não pode 
dizer quais as espécies de peixes podem ser pescadas, apenas alertar, mas seria 
interessante que um plano de gestão que pudesse regular. a portaria federal que regulava 
a exploração comercial dessas espécies não está em vigor, o que faz termos espécies que 
correm sérios riscos de extinção.

Marco 
Azevedo

Preser
vação

A pesca ilegal é um problema geral.
Está faltando Estado, pois as leis existem mas o Estado não assume a proteção 
ambiental como política pública.
A legislação de proteção do meio ambiente tem mais de 22 anos, não é aplicada, vai 
mudando de nome e os governos não fazem nada ou a transformam em função do 
Estado.

Mauro 
Moura

Legislaç
ão

Quando da tragédia do Rio dos Sinos, o rio não tinha água, a não ser a que vinha do Rio 
Caí. Se culpou uma empresa pelo evento, mas a culpa foi porque se acabou com o rio, 
que era de planície e se comporta como de planalto, enchendo e esvaziando. 



Se aprovou a lei de mudanças climática em 2011 que protege muito menos que a lei 
anterior de bacias hidrográficas. Advertiu que os bancos financiadores exigem políticas 
de mudanças climáticas sendo realmente executadas, pois ter leis e as ignorar não serve 
para nada. 
O licenciamento deveria ser ampliado e levar em conta uma avaliação estratégica de 
todo o sistema. 
Qual a cobrança que a Assembleia tem feito sobre o cumprimento da política de bacias 
hidrográficas e da lei de mudanças climáticas? Observou que enquanto os deputados se 
ocupam com leis inócuas, não dão importância à observação de leis importantes. 
Muitos banhados foram canalizados para aumentar a área de fazendas, deixando a 
cobiça vencer o meio-ambiente. Da mesma forma, o fechamento da FZB atende à lógica 
de transferir o público para o particular para que este tenha lucros altíssimos, como é 
demonstrada na crise moral que estamos presenciando. Alfredo 

Ferreira 

Privati
zação 
de 
bens 
públic
os

É uma gestão de gestão, que não deveria privilegiar a quem já tem muito e estas 
distorções, onde só o lucro imediato importa e não o bem público, deveriam ser 
combatidas.
A realidade de municípios pequenos é trabalhar em uma única atividade principal e uma 
adversidade pode acabar com ela.Bruna 

Suptitz 
Contex
to Sobre saneamento e de gestão, como aplicar uma política nacional em nível municipal 

quando a realidade de cada município é única? 

Clódis 
Andrades 
Filho 

Contex
to Como a pesquisa desenvolvida pode se inserir no processos usados pela população?

  Quadro 8 – Percepções obtidas na 5ª Audiência Pública

4.1.6 AP 6: Consumo Responsável



Esta Audiência foi realizada em 16 de junho de 2016 e discutiu aspectos 
relacionados ao consumo responsável, com a participação do Professor Dr. Enrique Ortega, 
da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. A síntese das principais ideias 
debatidas estão no quadro 9.

Ideias principais – AP6 – Consumo Responsável

Autor Ideia

Há 130 anos o planeta está sendo impactado muito fortemente, pelo uso de combustíveis fósseis 
para alimentar a atividade industrial, mudando as pessoas de lugar, o modo de produzir, reciclar, 
mudando a cultura humana.
50% das espécies que existiam antes do uso do petróleo estão extintas, fazendo com que vivamos a 
6ª extinção em massa planetária
Os homens tem de mudar seu sistema filosófico para se colocar como parte da natureza e não acima 
dela, devem conviver e recuperar os ecossistemas, para podermos enfrentar o desafio das mudanças 
climáticas.
Devemos criar sistemas híbridos ecológicos-econômicos, ao invés dos sistemas puramente 
econômicos, que destroem o meio ambiente, são anti- ecológicos. Essa é uma economia de menor 
intensidade do que temos hoje, baseada na taxa de produção dos recursos de maneira renovável 
junto com uma forma de consumo que recicle e restitua à natureza os nutrientes que dela são 
extraídos. 
O petróleo vai acabar ainda neste século e temos a obrigação de deixar outro tipo de produção de 
herança para nossos filhos e netos.
A produção agrícola se quadruplicou, mas os problemas também. E as áreas para absorver estes 
impactos são de 5 a 10 vezes maior que a plantada. Então, para calcular a eficiência real, a área total 
de cultivo e absorção deveriam ser computadas e então se verificaria que a produtividade dos 
sistemas agroecológicos é maior do que o dos agroquímicos.
As pessoas se concentraram nas cidades e é necessário mostrar à população que é preciso novas 
políticas públicas que possibilitem a recuperação dos ecossistemas no meio rural. As áreas de 
proteção deveriam ser maiores e contínuas, de modo que as famílias genéticas possam intercambiar 
genes para que as espécies consigam prosperar em diversidade e vigor.
Trata-se de uma nova economia, vai além da contabilização do fluxo do processo contabilizado em 
dinheiro, como o solo, nutrientes, água, serviços ecossistêmicos, intercâmbio genético, 
biodiversidade, etc.
Muita coisa não está sendo considerada, principalmente a permanência da cultura humana no local, 
o que resulta numa contabilidade falsa. Se o fossem, a economia apontaria para a agro-ecologia e 
análise de ciclo de vida. Disse que todos os produtos fazem parte de um ciclo bio-químico. Além 
disso, a unidade de medida não pode ser a parcela, mas também o município e a bacia hidrográfica
Os combustíveis fósseis são subsidiados pelos governos e são formas diferentes do Carbono 
sequestrado da natureza num processo que durou milhões de anos. A atmosfera da Terra mudou 
neste tempo todo e ao usar estes recursos, se retorna à situação de outras eras geológicas, colocando 
cada vez mais GEE que aumenta a temperatura média do planeta, num prognóstico climático 
dramático. Com isso teremos mudança de culturas, de perda de biodiversidade e de terras pelo 
aumento do nível das águas.
É necessário integrar os conhecimentos e mudar a educação, mudar a filosofia de dominação da 
natureza e de outros grupos humanos. Considera os movimentos que está vendo como parte da 
resiliência social, numa resistência ao futuro que não vai dar uma boa qualidade de vida, pois quem 
planeja está visando apenas o maior lucro possível e não uma vida de qualidade para todos. 

Enrique 
Ortega

Outro modelo de desenvolvimento tem de ter nivelamento entre o ecológico e o econômico, o que 
vai significar a criação de muitos empregos na área rural e o empoderamento das pessoas.



A resiliência é fundamental, é a única possibilidade que temos para nos adaptar e sobreviver às 
mudanças climáticas com um bom viver.
Não há outros planetas a serem habitados, temos de resolver os problemas desse único que 
dispomos. 
O conhecimento e aceitação depende de cada pessoa, todos tem ritmos diferentes.
Problemas de abastecimento de São Paulo: as chuvas não vão resolver  se não se restabelecer a zona 
de absorção do sistema que hoje está capeada. E que também devem se considerar os fluxos de 
humidade, vindos da Amazônia, chamados de “rios voadores” e que o desmatamento na Amazônia 
ou no Mato Grosso influenciam fortemente no estado de São Paulo.
A energia que está contida na chuva e no vento é tão grande e parece que cai de golpe no chão. São 
fenômenos próximos aos tornados e furacões, que antigamente não aconteciam no Brasil. Isso é 
causado pelo aumento da temperatura que sem dúvida tem causas antrópicas
Sobre a mudança na visão crematística, a solução é procurar as pessoas interessadas para estudar o 
fenômeno da resiliência, criar grupos de trabalho, de pesquisas específicas, universidades e grupos 
de implantação e repassar à sociedade. É um desafio e a importância disso é a sobrevivência da 
espécie humana, não há objetivo maior que isso.

Neguentropia é uma questão de ordem no universo e na natureza. A fotossíntese é um acréscimo de 
ordem que serve para organizar a energia recebida. Mas como não vivemos de fotossíntese e sim de 
energia de carbono sequestrado, teremos de nos organizar para viver com consumo menos intenso, 
usar recursos renováveis, transporte diminuído, menos impactos. Mas com qualidade de vida 
superior, pois nem tudo que precisamos é material.

O material causa agonia e enfermidade.
 É outro paradigma, baseado na termodinâmica dos ecossistemas abertos e cíclicos. Temos de parar 
de pensar que a natureza é linear. Temos de devolver para a natureza, não apenas tirar. 
Quando se exporta para longa distância, os nutrientes não voltam. Então a economia do futuro é 
descentralizada e local, com mudança de técnicas de produção e declínio da economia como é hoje.
Hoje se quer ganhar dinheiro da maneira cada vez mais rápida. E pelo lado dos ecólogos, nem 
sempre se tem as informações adequadas, pois eles trabalham com os dados da ecologia evolutiva, 
que são processos lentos. O que se está propondo é uma nova economia: seria a análise de ciclo de 
vida em sistemas termodinâmicos abertos. 
É necessário divulgar estes novos pontos de vista e criar uma massa crítica para que se manifeste 
em contraposição à crematística, da qual o PIB faz parte. A questão de crédito também tem a ver 
com o fato que não se retribui adequadamente o trabalho e então as pessoas precisam recorrer ao 
crédito para suprir suas necessidades e a capacidade de endividamento é limitada, pois não se pode 
ficar devendo mais do que se pode pagar. 
O dinheiro é um ente virtual que está mais ligado ao poder ideológico e ao poder de barganha de um 
país. Não temos porque sermos obrigados a usar o PIB como medida econômica, até porque ele 
muitas vezes é usado para pagar as dívidas da nação.

Marcelo 
Franciosi

Como se chegar a um consumo consciente num mundo dominado pela crematística – busca 
incessante da produção e do acúmulo de riquezas, onde as pessoas parecem não saber a 
consequência dos atos que fazem.
O movimento do software livre trabalha com a premissa que a pessoa só deve fazer aquilo que ela 
realmente saiba fazer. Observou que a tecnologia cria uma questão de irresponsabilidade, pois a 
pessoa compra a tecnologia e acha que por ser de sua propriedade, pode fazer o que quiser. Castrinho

 A resiliência acontece se conseguirmos refazer as conexões locais, tornar a comunidade comunitária 
de novo.

Márcia 
Azevedo

A raça humana está com uma previsão bastante pessimista. A extinção não seria o melhor para o 
planeta?

João 
Reinelli

 

A sociedade terá de retroceder em alguns processos, pois não há como sustentar o modo de vida 
atual. O consumo das famílias brasileiras aumentou, não temos como continuar este aumento 
indefinidamente, então aqueles que consomem mais terão de se ajustar. 



Estamos assistindo um retrocesso no mundo, com o aumento geral do radicalismo e a criação de 
barreiras e fronteiras.

Luiz 
Henrique 
Pantaleão

Economia é movida por um único indicador, o PIB. Para que o PIB cresça, é preciso que as pessoas 
consumam, para isso é necessário haver dinheiro e crédito, e para isso há uma concentração brutal 
de riquezas.

  Quadro 9 – Percepções obtidas na 6ª Audiência Pública

4.1.7 AP 7: Igualdade de Gênero, Paz e Justiça

Audiência que aconteceu em 23 de junho de 2016, com a presença do Professor 
Juan Fandino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, de Maria Guaneci, 
da ONG Themis e Gabriel Galli da ONG Freeda, debateu o tema da Igualdade de Gênero, 
Paz e Justiça. A síntese das principais ideias debatidas está no quadro 10.

Ideias Principais – AP 7 – Igualdade de Gênero, Paz e Justiça

Autor Tópico Ideia

Não há dados públicos sobre a população LGBT
No Brasil, de forma quase imperceptível, morreram 300 LGBT no ano passado, 
numa contabilidade difícil de ser estabelecida, pois não temos tipificação de 
crime por preconceito homossexual

                  
Gabriel 
Galli

Gênero

Há necessidade de estabelecer um marco legal para crimes de homofobia.



A simples edição de uma lei não garante a eliminação do preconceito.
A população LGBT se sente desamparada.
É preciso criar uma rede de apoio para que sinta (população LGBT) integrada e 
começar a discutir estas questões já na escola.
É um grande erro os legisladores barrarem a discussão do preconceito, dizendo 
que é ideologia de gênero. 
Hoje já existe uma ideologia de gênero, que tem estereótipos de como o homem e 
a mulher devem ser. 
Seria muito importante fortalecer o trabalho de movimentos sociais e grupos que 
trabalham para desenvolver conhecimento sobre diversidade e que sofrem por 
falta de verbas e apoio públicos. 
Instituições de pesquisas são muito prejudicadas e, se não conseguem produzir 
dados, o problema se torna invisível e não se constituem políticas públicas.
O povo que apanha na cara todos os dias está desenvolvendo a resiliência.
O trabalho da Themis como um processo típico para desenvolver a resiliência e 
que deve ser apoiado para se tornar mais forte
Estamos num momento em que é muito complicado para alguém se declarar 
homofóbico ou racista, mas as ações demonstram que o preconceito está 
recrudescendo.
É importante tratar disso na escola, mas foi negado no plano de educação e 
nenhum governante se expõe ou se coloca contra sua base conservadora para ter 
as soluções que se precisa.
Como sensibilizar o poder público para comprar essas brigas, como uma pauta 
que de fato seja tratada como importante, pois na prática ele não apoia os 
movimentos sociais nesse sentido?
Os direitos humanos estão sendo sempre rifados em negociações em prol de ações 
econômicas.
O respeito aos direitos humanos não é necessariamente um caminho natural, haja 
vista a involução que aconteceu em alguns países do Oriente Médio que eram 
muito desenvolvidos em muitos direitos e que agora estão passando uma fase de 
desrespeito total.
O rumo da resiliência, principalmente no setor de segurança pública, é um tanto 
impreciso. 
O caso da criminalidade e da segurança pública na América do Sul é dramático e 
que se deve perguntar o porquê, a partir dos anos 80, a situação mudou tanto. 
Não se pode confundir a doença com a falta de remédio, ou seja, associar o 
aumento da criminalidade com a falta de polícia. 
Aconteceu uma transição criminológica de níveis continentais, uma explosão de 
violência na década de 80/90, tendo uma única causa, que é o mercado dos 
entorpecentes. 
O tráfico de entorpecentes foi o fator que detonou um processo continental de 
desestruturação das comunidades menos favorecidas, rompendo todos os laços, 
tanto pessoais, como os de família e vizinhos, como institucionais.
A comunidades passam a ocupar uma posição de contraponto ao sistema social 
vigente, as pessoas passam a ter como meta ser traficantes, ser bandidos, perdem 
qualquer compromisso altruísta maior com outras comunidades, aumentando 
todos os tipos de crimes, roubos, estupros, sequestros. Se não houvesse o mercado 
de entorpecentes, este rompimento não existiria. 
Estas explosões estão se transferindo para o Nordeste, pois não acontecem ao 
mesmo tempo, pois o mercado tem seu tempo para ocupar espaços. 

Juan 
Fandino 
Marino

Violência                                                                    
Segurança 
Pública

Os homicídios tem sua causa quando o traficante resolve cobrar aquilo que se 
acha devedor e como está à margem do sistema, não tem pudores para matar.



Quanto à situação atual de Porto Alegre, o recrudescimento da violência não é um 
problema do tecido social, pois a maioria das mortes acontece entre os traficantes.
Do ponto de vista da criminalidade, o problema mais importante é o roubo.
As comunidades enxergam com total lógica que é a droga uma forma de sair da 
pobreza ou da privação relativa. O problema é resolvido com um passe de 
mágica, mas não consegue sair do esquema, pois um rapaz pego pela polícia pode 
até ficar preso por alguns anos, mas o vínculo com o chefe do tráfico não se 
desfaz.
Retardo social, decorrente da visão objetiva de si mesma obtida da reação dos 
outros, a comunidade-fantasma, que é o grupo de pessoas chaves da vida da 
pessoa que se escolhe para falar simbolicamente, que ajuda a orientar as ações do 
indivíduo. É uma fonte muito importante da autoimagem, do eu simbólico. É 
diferente da comunidade corpórea e elas tem uma relação muito estreita entre si, 
pois muitas vezes a comunidade corpórea força a comunidade-fantasma a mudar. 
O contexto da violência que vivemos hoje em dia, expressa em todo tipo de crime 
e desarticulação social, é tão grande porque as comunidades violentas tem a 
capacidade de forçar uma mudança na comunidade fantasma dos indivíduos, 
especialmente se isso vem de encontro ao que se acha preciso para suprir alguma 
necessidade. 
A rapidez com que se espalha este esquema: o chefe comanda pela violência, os 
outros se submetem por que precisam de dinheiro, mas vão subindo de posições e 
também terminam usando a violência para submeter outros mais.
Indivíduos violentos são cruéis mais por convivência e fatos ocorridos na 
adolescência do que na infância, o que demonstra que o comportamento pode ser 
aprendido muito mais tarde do que normalmente se imaginava.
A lei não favorece ao indivíduo pacífico.
Mais importante que controlar as comunidades malignas e as tirânicas, que vivem 
da extrema violência e do terror, é fortalecer as reservas morais da sociedade, pois 
pessoas com compromisso com sua sociedade afastam os elementos malignos.
Perde-se muita energia falando palavras, a realidade é que abertura e de aceitação, 
pois ninguém mais aceita redução de direitos.
Themis faz a diferença para as mulheres transformando-as em seres mais 
preparados para enfrentar a vida. As mulheres mais informadas garantem mais 
direitos para si, transformam suas famílias e terminam transformando suas 
comunidades. Disse que muitas mulheres, inclusive vítimas de violências graves, 
vem para estes cursos e saem empoderadas, através da informação e 
conhecimento. 
Criminosos talvez o são por falta de educação e informação, valores primordiais 
para melhorar suas vidas.
A mídia não mostra casos bons, como as transformações promovidas pelo cursos 
da Themis e pela Lei Maria da Penha. 
A Themis está no caminho certo e o trabalho só funciona porque acontece em 
rede articulada e tem serviços qualificados.
A violência doméstica acontece em toda a sociedade e em todas as camadas 
sociais.
As mulheres da classes mais abastadas estão procurando as delegacias 
especializadas porque sabem que a Lei Maria da Penha funciona. 

Maria 
Guaneci de 
Ávila

Desigualdade 

As mulheres de periferia quando são vítimas de violência procuram o posto de 
saúde, o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), um CRESS 
(Conselho Regional de Serviço Social) ou um Conselho Tutelar, pois esta rede 
funciona.



Hoje faltam espaços, tanto para divulgações e de atendimento, uma sala de 
acolhimento para orientar e informar as mulheres.  Estes espaços tem de ser 
espalhados pela cidade, além de gratuitos, pois o trabalho é voluntário e não 
remunerado. 
As mulheres tem de procurar ajuda praticamente na hora em que estão sendo 
agredidas, pois se passar a dor e a raiva, o medo toma conta e elas se retraem. 
Há violência praticada entre adolescentes, onde rapazes maltratam suas 
namoradas que, muitas vezes, acham isso normal. Eue tipo de família está 
proporcionando esta distorção da forma de tratamento da pessoa que deveriam 
cuidar e proteger? 
Tem de se trabalhar as famílias para que eduquem seus filhos para que não 
maltratem, não violentem, respeitem, para que ensinem aos filhos valores maiores 
do que dinheiro. 
As redes de apoio, como os CRAS e os CRESS, que devem dar apoio para as 
famílias, não são conhecidos e nem divulgados. 
As mulheres não querem voltar ao passado, que era de desrespeito, preconceito e 
discriminação e que hoje as mulheres tem consciência que são capazes.
Estimular iniciativas como a Themis ao invés de apenas coibir a violência, pois o 
que se vê a falta de limites dos criminosos, cada vez mais cruéis. 
A gente melhorou muito, se formos comparar com os últimos 50 anos, fomos 
criados numa cultura de desprezo com raças e homossexuais.
Mesmo vendo o extremismo crescer em diversas partes do mundo, a maioria das 
pessoas é lúcida e não vai aceitar nenhum retrocesso. O respeito ao direito de 
todos se tornará uma atitude majoritária.

João 
Reinelli  

O bulling é algo muito disseminado contra todos considerados fora dos padrões, 
sejam quais forem estes padrões.
Se resiliência é voltar ao estado normal, qual estado normal é esse? Qual a visão 
que o negro, a mulher e as pessoas LBGT tem de si mesmo? Para onde voltar, se 
em casa não é bom? 
Este ano houve 139 de LBGT mortes no Brasil por homofobia.  Esta população 
precisa ter seus direitos reconhecidos, pois a realidade social é de negativa de sua 
existência, assim como para outras minorias.
Há uma total ausência de reconhecimento da individualidade quando se pensa em 
políticas públicas sociais.
Falar sobre igualdade de gênero necessita a identificação de gênero e  houve uma 
triste derrota na inclusão do tema de identidade de gênero no Plano de Educação. 
A educação absolutamente define o futuro.
Os crimes de homofobia aumentaram muito, temos 54% dos casos mundiais no 
Brasil. 

Márcio 
Battalori

Igualdade de 
gênero

Há uma mudança significativa, principalmente nos últimos 10 anos. Hoje não 
podem retirar uma pessoa de uma loja, mas quando ela sai na rua, apanha. Hoje 
não há mais o xingamento público, o politicamente correto não permite a 
expressão, mas depois, nas sombras, o ódio se manifesta na violência 
homofóbica, que não está tipificado como crime.
A pior situação e o maior desafio é a tremenda desigualdade social e o desrespeito 
aos direitos humanos que temos na nossa cidade, que se manifesta pela imensa 
violência que apavora a todos. 
Se avança no conceito de resiliência quando se trata de bem-viver, garantia de 
direitos e bem-estar e redução de contextos em que as pessoas não estão bem.

A ideia não é voltar à realidade de agora, porque ela não é boa. 

Clarisse Desigualdade 
social

O preconceito e a discriminação apenas entraram no armário, pois parecem 
acontecer em maior proporção do que antes. 



Pessoas podem não voltar para casa porque estão em grupos de maior risco e  
discutir a garantia de direitos é fundamental, é uma questão muito corajosa no 
caminho que se está dando para a estratégia de resilência.
Quando uma sociedade começa a despertar de sua diversidade, encontra-se 
pessoas que se tornam quase inumanas. Disse que todos os avanços, tem 
imprevistos e contrapartidas.Carmen 

Lúcia Silva
Igualdade de 
gênero Cada pessoa é diferente das outras e que todas devem ser respeitadas, 

independentemente de suas particularidades. 

Paola 
Vernareccia  O importante é aquilo que se vai deixar para todos pois nossas ações hoje 

refletem no futuro de todos, e que se estava ali para semear.

  Quadro 10 – Percepções obtidas na 7ª Audiência Pública

4.1.8 AP 8: Educação de Qualidade

 

Realizada em 30 de junho de 2016, discutiu o tema da Educação de Qualidade e 
teve como palestrante o Sr. Thiago Berto, da Fundação Ayni. A síntese das principais ideias 
debatidas estão no quadro 11.

Ideias principais – AP 8 – Educação de Qualidade

Autor Ideia
A magia existe e o contrário da magia é a vida sem cores, sem encantamento.

Thiago 
Berto A Ayni é fruto de um propósito profundo e empreendedor, que faz sentido; é um convite à 

reengenharia do ser, de reformular tudo aquilo que está cimentado como o certo. 



Poder é a possibilidade de fazer e criar outras possibilidades de pedagogia, estrutura de ensino, 
relação com as crianças, com o meio ambiente, com a sociedade e principalmente com nós 
mesmos.
Pretende inspirar outras comunidades, cidades e governos a fazerem o mesmo: mudar o paradigma 
da educação, permitir que as crianças vivenciem sua natureza genuína, seus dons e potenciais, dar-
lhes um ambiente favorável para que elas se desenvolvam e se tornem adultos com senso de 
autonomia, de auto direção, de responsabilidade sobre suas vidas, com uma harmonia entre a 
intelectualidade e sentimentos.
É necessário pensarmos que tipo de adulto, pai, professor cada um é e entender que não viemos à 
Terra para sermos medíocres e superficiais.
A nova educação começa com uma nova maneira de viver de nós adultos, uma nova perspectiva 
sobre o mundo, a vida, e então consequentemente uma forma diferente de nos relacionarmos com 
as crianças, que são os nossos mapas para ensinar a voltar a sonhar nossas diversas possibilidades.
A seriedade é uma armadura que nos impede de ter empatia com o sentir infantil.
Está colocando todo seu conhecimento de gestão financeira, de recursos humanos, de marketing e 
de pedagogia nesse empreendimento na esperança de criar uma inspiração, que auxilie caminhar 
em direção a uma sociedade melhor. 
O maior propósito da Ayni: ser um espaço de referência, uma escola modelo que inspire os 
governos municipais e estaduais a adotar novas práticas de educação na rede pública de ensino
Outro objetivo importante: ser um espaço de referência em ideias práticas de sustentabilidade e 
respeito à natureza e, principalmente, um lugar para transformação do ser. 
Uma nova escola é demonstração que a sociedade já avançou e para um novo adulto é quase lógico 
expressar uma nova economia, uma nova educação, uma nova sociedade e uma nova maneira de 
encarar o mundo.
A Ayni foi idealizada para expressar a genialidade e divindade do ser humano, não querendo 
protestar, nem provar nada a ninguém, apenas expressando arte. 
Fundamentos, baseados em educação e economia, são: a) não ter sala de aulas, sem padronizações, 
sem analogia ao sistema industrial, que toda sala de aula seja parecida a um jardim de infância; b) 
dividir espaços por maturidade emocional, sem haver divisões por idade; c) que não haja provas, 
pois estas só quantificam uma das 13 inteligências do ser humano; d) sem competitividade e sim 
cooperação, o espaço onde se deve reforçar valores humanos não deve estimular a competição; f) 
haver escolhas, as crianças devem ser coautoras das aulas; e e) conexão entre a criança e o adulto.
Não há nada mais importante do que olhar de compreensão e conexão da criança para o adulto, que 
foi tolhido nas suas escolhas.
O objetivo a Ayni não é ser um oásis ou uma disneylandia da educação, é um espaço para mentes 
céticas possam se emocionar, para que provoquem mudanças nas escolas que já existem.
Temos de respeitar a individualidade de cada um, permitir que cada ser humano se desenvolva 
conforme suas características e aptidões. E se a nossa geração não teve este respeito, que pelo 
menos reconheça e não transmita às crianças as limitações com que foi criada.
A criança tende ser um radar, que capta o que somos e não o que falamos, e um espelho, que 
reproduz aquilo que ensinamos.
Uma relação de aceitação como adultos, de nos reconectarmos com o nosso ser, com a natureza, de 
reconhecermos nossa própria essência, nossas verdades e a partir daí desenvolvermos uma nova 
perspectiva e relação com as crianças: elas são nossos mestres, companheiros de um caminho de 
evolução como seres humanos, e a oportunidade de compartilhar esse tempo e espaço com as 
crianças é vista com gratidão e honra. A relação de respeito, carinho e os limites como forma de 
amor para as crianças. Nesse espaço sagrado, nessa relação entre adultos e crianças, todos 
crescemos, nos desenvolvemos e avançamos como sociedade, como humanidade.
Pedagogia é uma forma de viver do adulto e a criança segue o exemplo, tanto para o bem como 
para o mal;
A criança que se encanta com o universo, não se permite brigar por aquilo que não tem importância 
e nem terá tendência a armazenar sem motivo.



Sentido sistêmico, pois tudo está conectado, combatendo a idéia de que somos compartimentados e 
nossa vida pode acontecer desconectada das outras;
Autonomia, pois uma criança deve saber se vestir, lavar sua louça etc... para que as crianças saibam 
que são coautores e não culpe os outros;
Natureza, que é a sala de aula, médica e professora, onde está tudo pronto para ensinar; escolas 
devem parecer bosques e não cárceres e clínicas
Cooperação e comunidade: ninguém veio para vencer e não se vai a lugar nenhum senão juntos
Fluxo em movimento; não é natural caminhar em direção ao conforto e à estabilidade e segurança; 
a vida é movimento e fé, deve-se seguir o coração. Quando se vai contra este fluxo, o resultado é 
sofrimento.
Escola sem nota: Na Ayni não há provas e exames, e sim uma avaliação constante, pessoal e 
próxima de todo o contexto da criança. Toda cultura da escola funciona em um ambiente de 
cooperação para que a criança possa expressar seu valor genuíno 
No Butão há o Escritório da Felicidade Interna Bruta, cuja missão é avaliar se o Estado 
proporciona ao indivíduo a possibilidade de se conectar consigo mesmo, baseando-se em 4 
diretrizes: desenvolvimento econômico sustentável, preservação da cultura, conservação do meio 
ambiente e “boa governança”.
Temos o mesmo modelo de escola há quase 3 séculos e disse que já está na hora de mudar, de 
assumirmos um propósito maior que encher os bolsos de dinheiro. Não é necessário esperar do 
governo, está nas nossas mãos e temos de ser sóbrios e parar de acumular material para 300 anos 
de vida.
Sempre há algo maravilhoso acontecendo e que devemos nos indagar o que a nossa alma anseia 
expressar através da nossa existência.
Ayni não é feita para um grupo de crianças cujos pais estejam preocupados com a escola do seu 
filho. Lá está sendo construindo o espaço para 50 crianças de até 15 anos, hoje recebem para passar 
um dia e vão começar a receber em regime fixo, em contra-turno, gratuito, só a partir do ano que 
vem, embora elas não possam se desmatricular de suas escolas regulares.
Quem mais precisa de aulas são os adultos.
Devemos nos permitir um olhar de encantamento sobre a vida; o que vivemos nos toca como 
sociedade e a Terra é uma grande sala de aula e há muito a melhorar. 

É o que nos toca por enquanto até aprendermos como fazer para melhorar. Há uma grande obra a 
ser realizada, mas devemos viver o presente, aqui e agora. A partir do momento que fazemos a 
conexão conosco mesmos, tudo é mágico.

  Quadro 11 – Percepções obtidas na 8ª Audiência Pública



4.1.9 AP 9: Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza

Em 07 de julho de 2016, foi realizada a nona Audiência Pública que, com a 
presença do Prof. Dr. Marco Antônio Conterato da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e de Rosane de Marco, produtora da zona rural de Porto Alegre, discutiu os 
temas da Segurança Alimentar e da Erradicação da Pobreza. A síntese das principais ideias 
debatidas estão no quadro 12.

Ideias principais – AP 9 – Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza

Autor Ideia
Questões como inclusão, vulnerabilidade social e de risco e expressões como choque de preços, 
acesso à água ou a alimentos, acesso à tratamento de saúde, já fazem parte do vocabulário corrente. 
O indivíduo sem renda está numa situação precária, mas não é só um problema econômico, é 
também social, pois somado à deficiência de serviços, a precariedade aumenta pois a pobreza é 
multidimensional, não é só de dinheiro, é de moradia, energia, educação, saúde, alimentação, água, 
ambiente, transportes e informação de má qualidade. 
Bens públicos devem estar à disposição de todos e alimentos deveriam ser considerados bens 
públicos também
O Brasil conseguiu melhorar muito na questão da fome, principalmente porque nossa situação 
inicial era muito ruim. O país reduziu de 15% (23 milhões) para 2%(4 milhões) a fome da 
população, mas  se melhorar uma situação não é fácil, manter o alcançado e aprimorar é mais 
difícil ainda. 
Há diversidade culturais e geográficas brasileiras, que tem diferenças dentro de pequenas regiões, 
que devem ser trabalhadas e algumas proposições não serão resolvidas pelo mercado, devem ser 
responsabilidade do Estado, como por exemplo o abandono do Mapa da Fome e fomento à 
produção agrícola, seja demarcando terrenos para agricultura ou incrementando programas e ações 
governamentais como de aquisição de alimentos ou o programa de alimentação escolar. 

Marco 
Antônio 
Conterato

Não temos garantia de preço, como em outros países, nem subsidiamos os alimentos para uso 
interno, como os europeus fazem, entre outras coisas porque a sociedade aqui não se conscientizou 
da importância do acesso aos alimentos para todos.



O significado da fome muda conforme o lugar, pois a fome pode significar a indisponibilidade de 
água e coronelismo, como no Nordeste, ou pode ser um estado de espírito, ou até falta de qualidade 
da dieta. A dieta do brasileiro invariavelmente é pobre e tem efeitos profundos na vida das pessoas 
e que a fome também pode ser política, considerando a extensão do país, metade da América 
Latina, e o fato de não produzirmos alimentos suficientes para sua população.
A dimensão mais discutida é a monetária, mas se a questão de renda é relativizada, o pouco 
excedente de renda disponível é drenado para suprir as deficiências de não termos serviços 
públicos de qualidade.
Mesmo em países com forte redução da subalimentação, há grupos em insegurança alimentar e que 
também se deve pensar no trabalho da mídia na padronização da dieta brasileira, através do 
condicionamento das crianças, resultando em aumento do sobrepeso e obesidade, como resultado 
de dietas não balanceadas e hábitos de consumo não saudáveis, tendo como consequência, o 
aumento da prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis. 
A fome é certamente o problema cuja definição se mostra mais controversa. Haveria inicialmente 
que se distinguir a fome aguda, momentânea, da fome crônica. A fome aguda equivale à urgência 
de se alimentar. A fome crônica, permanente, a ocorre quando a alimentação diária, habitual, não 
propicia ao indivíduo energia suficiente para a manutenção do seu organismo e para o desempenho 
de suas atividades cotidianas. Nesse sentido, a fome crônica resulta em uma das modalidades de 
desnutrição: a deficiência energética crônica. 
Muitas coisas foram se perdendo, nem sempre por pobreza monetária mas também pelas várias 
vulnerabilidades da condição humana que nos levam à condições de precariedade.  
Hoje os agricultores estão mergulhados em agrotóxicos, para o que não temos regulação, e isso 
afeta a todos. 
A linha de pobreza é regulada pela cotação do dólar, mas é preciso ir um pouco além do fator 
dinheiro. Disse que na Região Sul, em 2012, 1,1 milhão estavam em situação de pobreza e isso 
também atinge o meio rural, e muito desta pouca renda é usada para comprar remédios para tratar 
os efeitos do uso de agrotóxicos. 
Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitam 
a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 
O consumidor não sabe de onde vem o alimento, como é produzido e quem garante sua qualidade. 
Disse que em grandes cidades é impossível saber quem produz dentro de uma relação de confiança, 
mas se deveria ter um mínimo de informações.
No Brasil há 5 milhões de estabelecimentos agrícolas e pecuários, mas nem todos comercializam, 
alguns só produzem para sua subsistência e outros só plantam commodities para exportação. 
A população tem acesso a determinados alimentos através da renda, do trabalho ou de 
transferências governamentais. 
Determinar qualidade do alimento já é mais complicado, o ideal seria aproximar o produtor do 
consumidor em cadeias curtas, com produção local e valor agregado pelo conhecimento, o que não 
é fácil de fazer. 
Temos exemplos no mundo inteiro do que não fazer, tipo a contaminação de solos e água, embora 
estejamos seguindo o mesmo caminho, aportando um pacote tecnológico absolutamente 
insustentável e sobrepondo o mapa da produção de commodities ao mapa de disponibilidade 
hídrica. 
Desafio seria a manutenção do poder de compra da população, fundamental tanto pro indivíduo 
urbano como para o rural.
Nossa política agrícola incentiva a produção para exportação, mas está equivocada em pensar 
apenas na balança comercial, pois importamos quase todos os insumos necessários e concentramos, 
em monopólio de terras e renda, a produção de poucos itens de não-alimentos.
Precisamos uma política de Estado de produção de alimentos saudáveis, pois não produzimos 
aquilo que a população precisa consumir; ao invés, temos uma política bem estabelecida de 
produção de commodities.



Há o avanço galopante da produção de soja, cana de açúcar e milho, enquanto que a produção de 
trigo, arroz, mandioca, batata, cebola, frutas e legumes diminuíram
Existe concentração de produção, demonstrada quando se vê que apenas 8% dos estabelecimentos 
agropecuários produzem 90% de tudo, majoritariamente commodities. E isso custa muito para o 
país, pois torna escasso e mais caro os alimentos de verdade, que precisamos importar. 
A população de baixa renda gasta um percentual muito grande comprando alimentos, que na 
maioria das vezes têm pouca qualidade. 
Talvez a opção esteja em incentivar a agricultura familiar, que se dedica mais ao feijão, mandioca, 
suínos, leite e aves.
Sem política e regulação é muito mais difícil equalizar pobreza e segurança alimentar, até porque a 
opção de Estado é outra. 
Mercado institucional é subaproveitado no país, pois temos de pensar em hospitais, creches, 
escolas, presídios, milhões de pessoas recebem refeições algumas vezes por dia, todos os dias. 
Deveria haver mecanismos para fugir dos contratos convencionais e pregões, para evitar absurdos e 
fugir da pecha de subsídio.

O pequeno agricultor não tem incentivo, pois está vinculado à cooperativas que trabalham com 
produção de exportação. Então termina plantando soja ou milho, mesmo tendo pouca terra, por ter 
uma estrutura de mercado associada a esta produção

A Academia muitas vezes não dá as respostas adequadas por não conseguir chegar perto das 
comunidades. E se a Academia não dá importância, os alunos também acham que não é importante 
e terminam pesquisando apenas o mainstream.
A sociedade civil tem condições de andar com as próprias pernas, pois muitas vezes as instâncias 
governamentais são apenas burocráticas e terminam atrapalhando, mas que para isso precisa se 
organizar e ter consciência que o Estado, embora um ente da governança, não tem necessariamente 
de ser o principal ator.
Seria um passo positivo associar segurança alimentar com soberania do país, mas que para isso 
deveríamos ter algo que não possuímos: não temos uma política de segurança alimentar, embora 
extremamente necessária para regular e incentivar a produção de alimentos.
As questões agrárias de antigamente, davam como necessidade a modernização da nossa 
agricultura para atender a demanda urbana e produzir excedentes para exportação. Isso foi 
alcançado, mas nos último 20 anos relaxamos no quesito atender a demanda interna. 
O número de pessoas, dentro da população mais idosa, que se dedicam ao auto provisionamento 
tem aumentado, mas essa atividade não causa nenhum interesse aos jovens. 
A segurança alimentar deve estar calcada no tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social 
e o ambiental.
OPACs, certificadoras participativas, garantem a qualidade do alimento oferecido.
Participantes das OPACs são preservacionistas, cuidam da água e mananciais, tanto que podem 
garantir o abastecimento de água para uma grande parte da população de Porto Alegre em caso de 
algum desastre.
Porto Alegre transformou sua zona rural em rururbana, o que se verificou ter sido um erro e que foi 
preciso um grande trabalho para reverter esta situação. 
Ideias: gestão do uso da água, para que a população use esse recurso com responsabilidade, 
preservação de mananciais, incrementar a drenagem e usar soluções criativas como as biovaletas; 
uso de energias e tecnologias alternativas, e gestão de resíduos. 
Não existe planejamento na cidade de Porto Alegre, as pessoas não conversam, não há 
transversalidade, cada um faz um pouco e o todo é muito insuficiente.
Projeto de produzir óleos gourmets, plantando a oleaginosa e agregando valor ao transformá-las em 
óleo e utilizando o bagaço como ração animal, sem gerar resíduos no processo, trabalhando em 
cadeias curtas pois não há como ter sustentabilidade se não se pensar em mercado local. 

Rosane de 
Marco

Devemos aprender com os erros de outros lugares, trazendo os exemplos para nossa realidade e 
tentando encontrar soluções.



Pulverização aérea contra o mosquito aedes aegypti vai contaminar plantas, mananciais e as 
pessoas: é uma insanidade para um local que está lutando para ser declarado território livre de 
agrotóxicos. 
Necessidade de se fazer políticas de Estado para a produção de alimentos e não seguirmos novas 
ideias a cada 4 anos quando trocam os governantes. 
A zona rural de Porto Alegre pode suprir a população da cidade, só necessita de mais organização e 
planejamento. 
O lema dos eco agricultores é produzir alimentos “de verdade” e que as pessoas são subnutridas 
muitas vezes por desinformação, vítimas da sedução da propaganda, e que perderam o valor de 
reunir para comer juntas, confraternizar. O desconhecimento atinge muitas camadas da população, 
pois muitas plantas consideradas como ervas-daninhas são mais nutritivas que uma alface. 
Está havendo um resgate em feiras orgânicas, onde produtores passam muita informação aos 
consumidores e estes se mostram ávidos em aprender.
A Academia muitas vezes vem fazer parcerias, embora com menos soluções pé-no-chão que o 
desejado, e com isso tem-se uma cadeia de informações muito importante e que dá uma garantia de 
procedência, pois são muitos olhares sobre o trabalho que tem sido feito. 
Há propriedades abertas dentro do programa Caminhos Rurais e que isso também ajuda a fazer o 
consumidor se aproximar do produtor. 
Não há incentivo oficial, pois o PRONAF é para agricultores familiares, embora haja muita 
tecnologia disponível que deixa menos árduo o trabalho maravilhoso de produzir de modo 
saudável. 
O ideal seria instituir um parque agrícola metropolitano, a exemplo do criado na província de 
Milão, para conservar estas áreas que ainda são passíveis de preservação dentro da região.
Mercado institucional comprando da agricultura familiar: muito possível pois daria escala à 
produção dos pequenos agricultores, alavancaria a renda deles, mas se questiona se só o agricultor 
familiar deva ser incluídos no sistema.
No Plano Integrado da Zona Rural, em conclusão, pretendem ter um centro de estudos de 
mudanças climáticas e resiliência, onde haverá duas estufas, uma para a comunidade fazer 
experiências e outra para a Academia desenvolver pesquisas e trabalhar um sistema agroecológico 
integrado. Pretendem ser um centro de debate com a comunidade para soluções de como fazer 
melhor.
A sociedade civil precisa de apoio para muitas coisas, mas também necessita aprender a caminhar 
sozinha quando a iniciativa for importante, que isso é fazer política de verdade.
Não existe linha de crédito para comprar terra agrícola. É necessário ter lucro para poder suprir as 
necessidade além das básicas e estimular a fixação das pessoas neste ramo. 
O saudável não é o auge do processo, é o processo. Talvez já tenhamos deixado o cavalo passar 
encilhado, mas ainda temos tempo de montar em outro. Há um movimento das pessoas se 
preocupando com alimentos saudáveis garantidos e, para chegar a um bom termo nesse setor, 
devemos pensar em crescimento e desenvolvimento local. 
A União compra cerca de 3 bilhões de reais em alimentos, sendo que 2 bilhões são para as Forças 
Armadas e que o ministério está estudando comprar estes alimentos da agricultura familiar para 
gerar renda e fixar o produtor no campo.
Os agrotóxicos até podem ter relações com o câncer, mas o aumento de casos deste está mais 
relacionado ao envelhecimento da população do que a outros fatores. 
Existe experiência de compra de alimentos só de agricultura familiar no Grupo Hospitalar 
Conceição e seria fácil replicar por todos os Hospitais de Clínicas do Brasil. Escolas também 
deveriam aderir.

João 
Reinelli 

O local onde o preço de terras agrícolas está mais em conta é nos Campos de Cima da Serra porque 
lá não se produz soja

Alfredo 
Ferreira

Sem planejamento e ação não há como ter cidades resilientes. No geral, o político pensa no 
máximo até a próxima eleição, por isso não existem políticas de Estado



É muito difícil dar apoio para o pequeno agricultor que alimenta a população e as linhas de créditos 
são sempre poucas e acabam privilegiando grandes consumidores de veneno, sem falar dos desvios 
de dinheiro que estamos sendo informados pela imprensa e Lava-Jato. Se aumentar o orçamento 
para os pequenos, podem aparecer os acompanhantes do muito dinheiro e a coisa desandar. 
Precisamos com urgência incentivar uma produção de alimentos saudáveis pois a nossa realidade é 
sádica: a empresa que faz o agricultor cobrir sua lavoura de veneno é a mesma que, na outra ponta, 
vende os remédios para minimizar os efeitos causados pelo envenenamento. 
Nossa sociedade já apresenta efeitos visíveis destes envenenamentos em inúmeras doenças.
Não há regulamentação para agricultura familiar, que foi cooptada a produzir commodities e por 
isso importamos feijão e alho da China. Alguns incentivos à exportação são muitos claros e outros, 
como a taxa de juros, nem tanto. Não tem o dedo do Estado para garantir política de segurança 
alimentar. Já passou da hora de fazer esta política e a população jovem não quer mais se fixar na 
área rural. 
Enquanto estivermos mais preocupados com a balança comercial do que com a qualidade de vida 
da população, estaremos com problemas. 
É muito difícil falar à população sobre cuidar dos mananciais quando ela sequer tem ideia da 
importância das áreas onde vive.Sílvia 

Maciel As escolas rurais e municipais tem horta, mas as escolas estaduais urbanas não as possuem. Todas 
as escolas deveriam ter um programa de horta para ajudar as crianças a distinguirem o que é 
melhor para sua saúde ao invés de seguir o único caminho que possuem hoje: comprar o que a 
mídia lhes vende durante o horário nobre da TV. 

Tânia Pires Nutricionistas de hospital servem caldo Knorr e pão de sanduíche coberto de margarina, para 
pessoas doentes. O mercado institucional de hospitais deveria se abrir à agricultura familiar. 

Marcelo 
Franciosi

O Estado nasceu com a questão de segurança, e a segurança alimentar deveria estar englobada 
dentro desta função primeira que é prover a segurança do cidadão. 

  Quadro 12 – Percepções obtidas na 9ª Audiência Pública



4.1.10 AP 10: Energias Renováveis

A última Audiência Pública foi realizada em 14 de julho de 2016 para discutir o 
tema das Energias Renováveis e as relações do uso predominante de combustíveis fósseis 
no sistema logístico, teve a participação de Tiago Grazziani Fernandes, da empresa Young 
Energy e Paulo Menzel, da Intelog. Uma síntese das principais ideias estão no quadro 13.

Ideias principais – AP 10 – Energias Renováveis
Autor Tópico Ideia

Energias renováveis são aquelas que conseguem renovar-se em ciclos constantes e 
que não agridem o meio ambiente. 
Energia hídrica, que utiliza a energia mecânica da água, é a mais usada no país.
Energia eólica, que se dá através da utilização da força dos ventos e Energia solar, 
que capta a radiação do sol que incide na terra, estão sendo muito incentivadas no 
país. 
Não é sustentável nem inteligente depender de uma matriz energética centralizada; 
ser independente energeticamente é a melhor opção.
Este tipo de equipamento, devido à economia produzida, se paga em cerca de 5 a 6 
anos, a procura é bem grande, principalmente residencial e comercial, mas não pela 
indústria devido a problemas financeiros proporcionados pela crise. 
Para viabilizar os projetos, a sua empresa estuda a implantação com financiamento 
direto, de modo que a economia do projeto em si se aproxime do valor de parcela. 

Tiago 
Grazziani

Energias 
limpas

Para a eólica, se começa analisando os ventos no local, mas a procura não é muito 
grande, talvez por uma questão de estética ou de barulho (uma turbina produz ruído) 
mas é uma energia limpa e eficiente que pode ser implantada em sistemas híbridos.



Entre os anos de 2011 e 2014 houve queda da capacidade de geração hídrica, de 
464,2 tWh (81% da matriz energética) para 407,2 tWh (65,2% do total). 
Nossa dependência da energia hídrica foi evidenciada durante a crise de 2015, 
quando foi necessário voltar a usar combustíveis fósseis para atender a demanda, o 
que também propiciou o uso e crescimento de outras fontes de energia, como a 
eólica.
O problema (crise de 2015) aconteceu devido à dependência de uma só fonte de 
geração, às mudanças climáticas e à falta de planejamento a longo prazo. 
Os impactos aconteceram na sociedade economicamente: a tarifa aumentou muito e 
foi imediatamente sentida no bolso da população; socialmente: necessitamos 
escolher como usar a energia disponível e em alguns lugares até chegou a haver 
racionamento; na sustentabilidade: a ativação de termoelétricas foi um passo em 
direção ao atraso. 
O resultado de tudo foi deixar o custo de energia como o sexto mais alto no mundo, o 
que é preocupante quando se pensa que nossa matriz é baseada numa energia barata. 
E se criou uma mola de preços, chamada de bandeira tarifária, que nada mais é que a 
indicação de nossa incapacidade de gerar a energia suficiente para suprir a demanda 
– a bandeira vermelha significa 7% a mais na conta de energia para o consumidor.
O caso da Alemanha: a matriz era praticamente nuclear quando aconteceu o acidente 
de Chernobyl (1986), que apavorou a população. Em seguida, o Relatório da 
Sociedade Alemã de Física recomendou que se fizesse a diversificação da matriz 
energética e diversos iniciativas foram feitas com o apoio e incentivo do governo. 
No Brasil: geração distribuída – micro geração, 3.565 sistemas conectados à rede 
elétrica desde 2012, sendo o crescimento comprovado pela comparação de janeiro a 
maio de 2016, 1781 sistemas, em relação ao instalado no mesmo período de 2015 -
272 sistemas. Este aumento também foi estimulado pelo aumento das tarifas.

Crise de 
geração de 
energia

Minas Gerais está liderando a cogeração, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro e o 
Rio Grande do Sul está em 4º lugar.
Destaque na energia eólica, se deve ao potencial de geração em regiões específicas, 
fácil instalação, necessitar apenas manutenção periódica e ser de rápida instalação;Motivos 

para usar Destaque na energia solar é devido a: fácil de instalar; aplicável a todos os lugares; 
silenciosa; integrável às edificações; baixa/nenhuma manutenção; garantia de 
funcionamento a longo prazo. 
Haver linhas de financiamento com taxas mais atrativas.
Apoio à geração distribuída integrada às edificações. 
Benefícios municipais e estaduais para edificações com energia limpa. 
Criação de um programação de telhados solares/energias renováveis (a partir da 
demanda, se cria a oferta).
Retrofit da tecnologia existente no setor público, como iluminação pública autônoma, 
LED, equipamentos com consumo classe “A”. 

Sugestões 
para 
incentivar o 
setor de 
energias 
limpas

 Incentivo a novos projetos eficientes, como diminuição de IPTU e taxas de 
aprovação. 
Projeto de árvores solares:  estrutura com placas solares usadas para transformar 
água contaminada em potável, carregar celulares e veículos elétricos, iluminação de 
emergência (desconectada da rede pública), possuir centrais de wi-fi, sequestrar 
carbono, criação de plantas ou como cooler, além de uma árvore falante 
(informações). 
O funcionamento é simples, capta a energia solar e a armazena em baterias, podendo 
abastecer aparelhos eletrônicos, motores elétricos e lâmpadas de LED.

Fábio 
Reimeier

Árvores 
solares

É uma ótima opção para uso em caso de crise: abastece os equipamentos eletrônicos 
na falta de outra fonte; como ponto de encontro e informação das pessoas;o wi-fi 
garante a comunicação local; fornecimento de água limpa.

Paulo 
Menzel

Transporte 
aéreo de 

O custo de ter um viaduto, uma ponte ou estradas em condições é 5 a 6 vezes menor 
do que não ter.



Causas do custo logístico: estradas sucateadas, portos acanhados, aeroportos 
esgotados e travessias sob risco geram para o país um custo logístico de 19,23% PIB. 
A conta gaúcha para mover a economia é ainda maior: 19,83% do PIB. O custo não 
deveria ultrapassar 6,2% do PIB para ser competitivo no comércio mundial. O Brasil 
gasta 3 vezes mais do que seria aceitável, por suas mazelas de infraestrutura.
Um novo aeroporto na região metropolitana é uma busca de fora da realidade, 
quando tudo que se necessita, com urgência, é a ampliação da pista do aeroporto em 
apenas 1 quilômetro a mais para que possamos receber e enviar cargas. 
Hoje desviamos todo o embarque de mercadoria ao exterior para São Paulo 
(terminais de Guarulhos e Viracopos) a um custo de R$ 13 bilhões/ano de prejuízos. 
Este custo extra poderia pagar a extensão da pista para o transporte de carga, 
evitando que as mercadorias tenham de ir de caminhão até São Paulo, em estradas 
ruins e lentas, atrasando as entregas e diminuindo a competividade dos produtos 
gaúchos. 
Um novo aeroporto leva uns 15 anos para ser implantado e que o Estado não pode 
esperar todo este tempo para desatar o nó de logística de carga.
A área de prolongamento já está cercada e delimitada e não há impeditivo para a 
ampliação da pista. O motivo do Estado não levar adiante a obra é a falta de união 
técnica e política em torno de um foco, enquanto que outros estão lucrando com isso. 
A ampliação da pista e dos terminais de carga e passageiros do Salgado Filho daria a 
ela uma sobrevida de mais uns 18/20 anos, necessários à implantação de um novo 
aeroporto e que devemos nos unir para que a riqueza gerada aqui, fique no Estado, ao 
invés de irrigar a economia dos outros Estados. 

carga

A última vez que a gauchada se uniu pra trazer um projeto de porte para o Estado foi 
1976, com o Polo Petroquímico. Ou nos unimos para fazer estes metros que faltam 
no aeroporto, ou daqui há 20 anos estaremos aqui discutindo o mesmo assunto.

Augusto 
Fernandes  

Há uma força hídrica enorme passando na frente de nossas casas, com a água 
canalizada a alta pressão e sugeriu que se utilizasse turbinas, como as eólicas, nos 
canos de água para utilizar este potencial.

  Quadro 13 – Percepções obtidas na 10ª Audiência Pública

4.2 Reuniões Técnicas (RT)
O levantamento de percepções realizado nas Audiências Públicas teve como 

objetivo principal listar o maior número possível de problemas relacionados aos diversos 
temas tratados de modo a produzir um conjunto de obstáculos existentes atualmente para a 
construção de uma sociedade resiliente. Essas percepções, na medida das necessidades de 
aprofundamento, foram tratadas em algumas Reuniões Técnicas, a saber: 

4.2.1 Resposta a desastres
Reunião realizada com a equipe do projeto de desenvolvimento da política estadual 

de gestão de resposta a desastres, desenvolvido por consultoria contratada pela Secretaria 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. Foi apresentada e discutida a evolução do trabalho (em andamento) de 
elaboração da Política e a especificação de Sistema de Monitoramento e Alerta de 
Desastres.



O encaminhamento dado ao assunto no âmbito estadual contempla, de forma ampla, 
os aspectos relacionados ao tema, cobrindo conceitualmente a ideia de resiliência como 
prevenção, preparação e resposta a desastres. Desse modo, esta Comissão optou por 
remeter a essa Política o aprofundamento desse tópico, estabelecendo as conexões 
sistêmicas com outros tópicos.

4.2.2 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)
Reunião com Equipe Técnica Executiva do ZEE-RS da Secretaria do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMA) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que é 
responsável pelo processo de elaboração e implementação das decisões dos agentes 
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos 
serviços ambientais dos ecossistemas.”25

O ZEE-RS é um instrumento de auxílio ao planejamento e ordenamento territorial, 
que buscará reconhecer as peculiaridades, vulnerabilidades e potencialidades do Rio 
Grande do Sul, com o intuito de subsidiar nas decisões pelo desenvolvimento ecológico, 
econômico e social do estado, de maneira sustentável. A partir desse instrumento, será 
possível definir políticas públicas, planos e programas para a articulação, entre regiões 
econômicas, quanto à melhor utilização de seus recursos naturais e disponibilizar à 
sociedade acesso a esclarecimentos sobre as limitações, às oportunidades e benefícios 
futuros que se apresentarão ao estado26.

O ZEE-RS será uma ampla compilação de dados georreferenciados do Rio Grande 
do Sul e comporá um acervo validado de dados ambientais do Estado, com informações 
bióticas, físicas, socioeconômicas e institucionais, compiladas e padronizadas em um banco 
de dados e um Sistema de Informações Geográficas com interface e linguagem de fácil 
acesso para não-especialistas. A partir dele será possível originar cartas de vulnerabilidade 
natural das áreas prioritárias para conservação, preservação, recuperação e de 
potencialidade socioeconômica, com o objetivo de viabilizar o crescimento econômico e 
também a proteção dos recursos naturais para as gerações presente e futuras e a manutenção 
da biodiversidade.

Trata-se de valioso instrumento para a sustentabilidade ecológica, econômica e 
social gerenciada em conjunto com a sociedade que busca valorizar o conhecimento 
científico multidisciplinar cujos resultados principais serão a definição de critérios, técnicas 

25 Decreto Nº 4.297, art. 3º.
26 Sustentabilidade Ecológica, desenvolvimento Econômico e Social. SEMA, sd.



e procedimentos de análise de projetos considerando os potenciais econômicos locais, 
apoiando a orientação de investimentos, gerenciando gargalos que impedem o 
desenvolvimento econômico e reduzindo conflitos através do planejamento de políticas 
públicas.

O resultado do trabalho da Equipe Técnica Executiva do ZEE-RS será uma peça 
fundamental para a implementação de uma política estadual de resiliência, pois contempla 
todos os aspectos (ambiental, econômico, social e institucional) que norteiam o trabalho 
desta Comissão e devem ser considerados em suas proposições finais.

4.2.3 Redes de cidades resilientes
Considerando a participação de Porto Alegre no projeto “100 Cidades Resilientes” 

apoiado pela Fundação Rockfeller, que agrega uma rede de 100 cidades do mundo que 
estão desenvolvendo suas estratégias de resiliência, foi realizada uma Reunião Técnica com 
o Secretário Municipal da Governança Local da Prefeitura de Porto Alegre, Sr. Cezar 
Busatto, que é o CRO (Chief Resilience Officer) e com o Sr. Santiago Uribe, CRO da 
cidade de Medelín – Colômbia que também integra a referida rede. Essa reunião teve 
também a participação do Vereador Cássio Trogildo, Presidente da Câmara Municipal de 
Porto Alegre. O quadro 14 mostra uma síntese dos tópicos tratados.

Ideias principais – RT sobre redes de cidades resilientes
Autor Ideia

Concretizar uma política pública para a Segurança é um movimento mundial como estratégia de 
resiliência.
Medellín sofreu um dos momentos mais tenebroso da história do mundo, era a cidade mais perigosa 
do planeta, e hoje é reconhecida (recebeu prêmio em Singapura) por uma das maiores 
transformações já acontecidas em uma cidade. 
Fazer intercâmbio e acompanhar sempre experiências de outras cidades para desenvolver ações
Toda vez que participa de uma visita a outro país, traz novas ideias e aperfeiçoamento para 
Medellín, decorrente de soluções que outros povos encontram. Há muito a aprender.
As soluções não devem ser estanques ou ter um dono, sempre devem se aperfeiçoar e adaptar.
Programas e iniciativas devem se transformar em políticas públicas para promover transformações.
O Rio Grande do Sul terá a primeira política pública de resiliência, isso vai inspirar o mundo.
As cidades não são edifícios, delegacias de polícia, ruas ou escolas, as cidades são as pessoas e as 
políticas tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas.
As cidades são reflexo das ideias das pessoas que as formam.
Cada cidade tem formas diferentes de construir suas políticas e estratégias, são reflexo de sua 
cultura. As políticas nascem de exercícios concretos, que brindam resultados práticos. 
A cidade de Medellín está financiando projetos em outras cidades da província para implementar o 
desenvolvimento da vizinhança.
Medellín e Porto Alegre se beneficiam com a riqueza de seus Estados, tanto em termos de riquezas 
como em desenvolvimento. Por serem capitais, tem mais estradas, tecnologia, mais 
desenvolvimento sustentável, mais serviços, mais empregos e oportunidades para seus cidadãos, 
proporcionando mais qualidade de vida. Quanto mais forte são as bases de uma pirâmide, mais 
forte é quem está no topo.

Santiago 
Uribe

Procurar equiparar o desenvolvimento das comunidades menores com o de Porto Alegre seria uma 
grande estratégia de desenvolvimento sustentável para Porto Alegre.



Porto Alegre está em condições similares da situação vivida em Medellín há poucas décadas, a 
crise política e institucional é semelhante, havia crise econômico-financeira do setor privado e 
público, enorme desigualdade social. A violência não era o problema, era sua a manifestação, que o 
narcotráfico potencializava. 
Em Medellín, nos reunimos com todos os bairros, ouvimos todos sobre seus problemas, pedimos 
que ninguém se omitisse e que ajudassem a encontrar soluções. Os comitês incluíram líderes 
comunitários. A saída da crise foi através do diálogo, usamos a crise como uma oportunidade. Foi o 
povo que, unido, permitiu que Medellín se transformasse na cidade que é hoje.
Quanto mais se demora em tratar um problema, a solução é mais difícil e custosa, econômica e 
politicamente.
É melhor que Porto Alegre comece logo a enfrentar os problemas, pois amanhã vai custar 4 a 5 
vezes mais, para que não esmoreça o seu espirito de desenvolvimento social e econômico.
A transformação de Medellín aconteceu por pensarmos fora da caixa. Em vez de privatizar serviços 
públicos, criamos uma fonte de recursos permanente para investir na cidade através de empresas 
públicas; em vez de transporte públicos dirigidos ao centro da cidade, criamos um sistema de 
transporte para interconectar a periferia; em vez de fortalecer a classe política, demos poder àqueles 
que nunca tiveram voz, pois só se cresce quando as bases são fortes.
Fomos bairro por bairro perguntando e escutando a realidade, o que queriam e recebemos a 
resposta: estudo; energia, transporte acessível e rápido, água e esgoto. Nos demos conta que 
construímos um centro de cidade desenvolvido privilegiado e deixamos as periferias na miséria. A 
única maneira de desenvolver Medellín seria investir na melhoria da vida desses desassistidos.
Deixamos de investir em polícia e começamos a aplicar o orçamento em hospitais, escolas, 
transportes, centros culturais para os grupos comunitários que nunca teve oportunidades. Por 
recursos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
O investimento para os pobres deve ser de qualidade, senão as desigualdades não serão sanadas e as 
pessoas não exercerão dignamente sua cidadania. Investimentos de má qualidade são um exercício 
maquiavélico. Deve-se oferecer os melhores hospitais, escolas, centros esportivos e culturais.
Pensem no que se investe na Restinga e reflitam se é suficiente e de qualidade para que este bairro 
problemático se desenvolva de maneira consistente.
O bem estar da periferia se reflete em crescimento automático do centro.
Não estamos nem na metade do caminho de nos tornarmos uma cidade inclusiva porque, apesar de 
todo investimento, ele demorou a ser feito. Cada dia que se tarde, mais difícil e custoso ele se torna.
As crises são oportunidades. Deve-se convocar a cidadania para pensar as soluções.
Medellín começou sua transformação na parte institucional. A primeira reforma aconteceu na 
empresa pública responsável pelo fornecimento de energia, água e serviços de esgoto e limpeza, 
estabelecendo uma junta diretora na qual os políticos não tinham poder nem controle, com as 
decisões econômicas tomadas por representantes do setor privado, líderes comunitários e do setor 
público, liderados pelo prefeito. Parecia ser simples, mas impedimos de investir de maneira política 
para fazê-lo de modo comunitário. Assim, fechamos as portas para os desvios de recursos e 
conseguimos dinheiro para investir onde mais se necessitava.
Os políticos entenderam que era o momento de entregar um pouco de poder, principalmente o 
econômico.
Também passamos muito tempo dialogando com a população e quando tivemos recursos, tínhamos 
um plano claro e escrito para o investimento eficiente.
Os gestores começaram a trabalhar para planos maiores do que os 4 anos de seu mandato.
O governo nacional não tinha recursos para ajudar Medellín, instruíram que a cidade resolvesse 
seus próprios problemas. Então se instalou na cidade as Mesas Alternativas de Futuro, composta 
por líderes políticos, comunitários e econômicos, que foram aos bairros, rua por rua, e se pediu para 
o povo pensar qual a cidade que queriam. Com isso, os políticos começaram a conhecer uma cidade 
que sequer imaginavam existir.
Os jovens que participavam do narcotráfico reclamavam acesso à escola de qualidade, bons centros 
esportivos, comunicação e transportes. Em todos os bairros o pedido era semelhante: coisas que 
havia no centro, construídas com recursos públicos para a camada privilegiada da sociedade.



O valor das propriedades e da vida (em termos de qualidade) aumenta pelos serviços e 
infraestrutura a sua disposição.
À medida que se investe em infraestrutura em uma comunidade, a economia do local aumenta e 
começa a haver mais orçamento disponível.
A cidade tem de oferecer meios de equidade a seus cidadãos. Se não houver oportunidade, uma 
maneira aceitável, de incluir o morador de uma comunidade na sociedade, ele tenta se inserir em 
outros nichos, geralmente mais violentos. 
Há vinte anos construíram uma boa piscina em um bairro pobre, que nunca teve oportunidades, as 
crianças tiveram como treinar e de lá saem os melhores atletas da natação da Colômbia atualmente.
O MetroCable não conecta um bairro com o centro, mas bairros entre si, integrado ao metrô. O 
transporte que antes demorava 3 a 4 horas para chegar ao centro, hoje leva 20 minutos.
O valor de melhorar a qualidade de vida não tem como ser calculada em números.

Cássio 
Trogildo Apresentamos PL para abrir o debate sobre resiliência, em especial sobre Segurança Pública

Formular uma política pública para desenvolvimento de resiliência para um Estado com 497 
municípios é um enorme desafio, diante das adversidades do século XXI.
Essencial combinar o movimento da Capital, Porto Alegre, com o movimento de todo o Estado, 
para a cultura da resiliência passar a integrar todo o planejamento de desenvolvimento e cada 
município tenha sua própria estratégia de resiliência.
Nossos problemas são velhos, recorrentes, precisamos de caminhos novos, pois temos dificuldade 
de resolver qualquer coisa quando usamos e repetimos o uso daquilo que não dá certo.
É senso comum que a violência se resolva com mais polícia, mais equipamento e mais dinheiro. 
Alguns pedem mais integração entre as polícias. Mas nós trabalhamos sobre os efeitos e não sobre 
as causas. Precisamos saber o que provoca tudo isso, o que faz a violência se multiplicar.
A questão social é a causa da violência.
Cultura da paz é um caminho para o problema, mas é frágil e pontual, não está na agenda oficial.
Corremos o risco de formular uma proposta tecnicamente competente, mas que não mexa no nosso 
jeito de fazer as coisas e termine caindo na vala comum.
O cidadão traz seus problemas de forma muito direta, mas a instância política, a camada dirigente 
da sociedade, distancia-se muito destes problemas, como se não falassem a mesma língua.
O aparato dirigente tende a repetir velhas abordagens e não traz o cidadão comum para o processo.
A resiliência para ser verdadeira tem de provocar autoconhecimento da cidade sobre si mesma, tem 
de ouvir o cidadão e não apenas as instâncias de poder.
Para quem mora no centro, piscina térmica 12 meses por anos. Para a periferia, piscina fria dois 
meses por ano e o resto vazia. Em POA há 7 piscinas públicas. Nenhuma é térmica, ficam vazias 9 
meses por ano, rachando e demandando manutenção. Política social da igualdade e da oportunidade 
é só bla-bla-blá. Nossa política social deveria oferecer o melhor para equilibrar as diferenças. 

Cezar 
Buzzato

Fazemos uma política para deixar tudo como está, precisamos romper com essa retórica hipócrita.
Não podemos mais fazer de conta que não enxergamos as necessidades do povo.
Os políticos são a classe mais desacreditada do país.
A maneira de difundir a informação é muito diferente de 20 anos atrás. A tecnologia faz que tudo 
circule rapidamente. Não há desculpas para que não se saiba o que passa no país.
Até os poderes que não são eleitos, como o Judiciário, estão sendo cobrados pela população. A 
sociedade está querendo mudanças substanciais.
A legislação muda muito lentamente, não acompanha as mudanças rápidas que acontecem na 
sociedade. As prioridades precisam ser redefinidas. 

João 
Reinelli

O ser humano tem um lado mórbido, gosta de ver violência e isso ajuda a aumentá-la.

  Quadro 14 – Ideias principais da RT sobre redes de cidades resilientes

4.2.4 Legislação ambiental
O Professor da UNISINOS, Dr. Délton Winter de Carvalho, pós-doutor em direito ambiental e dos 

desastres, contribuiu com o trabalho da Comissão, apresentando uma visão ampla, sistêmica e atualizada 



sobre o tema no âmbito do Direito e apontando um conjunto de sugestões direcionadoras para a futura 
elaboração de um Projeto de Lei sobre a resiliência.

Ideias principais – RT sobre legislação ambiental
Autor Ideia

Que tipo de resiliência se busca? É necessário haver definição, pois existem muitos caminhos e 
muitos resultados, em setores diferentes.
O maior fator de stress urbano daqui para frente vai ser a mudança climática, que vai multiplicar 
riscos em diversas ordens: vai colocar comunidades contra outras, países contra países...Vai afetar 
toda economia de forma veemente pela falta de água.
Atualmente estamos numa fase de aumento da pluviometria significativa, que pode chegar a 10%, 
de nov/2019 até jan/2010, tivemos 3,7 bilhões de perdas por eventos extremos.
Rio de Janeiro tem estimativa de perdas absurdas só pela elevação do nível dos oceanos.
A burocracia estatal, em suas diversas instâncias e estruturas, têm dificuldade de comunicação. 
Precisam ser integradas, deve haver um gabinete de crise, saber quais orgãos estão integrados e o 
que cada um vai fazer.
A legislação deve trazer para o mundo real a confecção de planos. O Plano Diretor tem de estar 
integrado com outros: Plano de Bacias Hidrográficas, Plano de Contingências, pois a partir da 
definição das metas de resiliências, já temos a definição de competências antes da crise ocorrer.
O grande problema de qualquer evento extremo é não ter sido prevenido e não saber o que fazer: 
cada um corre para um lado e ninguém sabe quem é competente para fazer o que.
A legislação deve ser clara ao estabelecer estratégias, orientações e competências bem definidas de 
prevenção, de resposta e de aprendizado
Prevenção: deve-se ter instrumentos para gerenciar o que não se quer que ocorra e que 
acontecimentos gerem ações para melhorar a resiliência no próximo evento semelhante.
Planos devem ser dinâmicos devem, ser revistos periodicamente, elaborados tecnicamente e o mais 
multidisciplinar possível.
Planos tem força jurídica e denotam vontade política. Se não forem adotados, tem de justificar o 
porquê de não ter feito. 
Nossa cultura negligenciou o planejamento.
Aprendizado: alguém tem de documentar as experiências, senão elas se perdem.  Em alguns 
setores, a experiência é passada oralmente, de forma artesanal. Se documentadas, já há um ponto de 
partida para acelerar o processo de evoluir as práticas.
Serviços ambientais devem ser valorados. Em momento de stress, a importância dos ecossistemas 
são fundamentais para sobrevivência. Deve-se pagar pela sua conservação. Existe um projeto de lei 
federal sobre o assunto, mas está parado no Congresso Nacional. Mas nada impede que o Estado ou 
Município também legislem sobre o assunto. 
Em caso de colapso de uma comunidade, se recorre ao meio ambiente para obter água e comida. O 
poder público deve comprar terras para reserva ou pagar pela sua manutenção.
Áreas de terras ambientalmente são jogadas no mercado e são destinadas a outras finalidades, o que 
desiquilibra o ecossistema e o custo econômico para a comunidade é altíssimo. Deve-se criar 
mecanismo para contrabalançar o poder econômico destruidor.  É melhor que o dinheiro público 
nutra a conservação ambiental do que para reparar o estrago decorrente dos desastres causados pela 
falta de preservação.
Em Nova York, se comprou as áreas de mananciais ou se fez um termo de ajuste, onde se paga para 
que o proprietário conserve a produção de água. 
Um zoneamento geralmente tem uma atividade econômica por detrás. É um instrumento valioso, 
faz um mapeamento da área, com ênfase de ordenamento do solo e das atividades, e indica o que 
tem de aumentar ou reduzir, com indicação de quais atividades tem de redirecionadas.

Délton 
Winter de 
Carvalho

Reurbanizar a cidade exige um investimento alto demais para que seja feito em áreas erradas, temos 
de ter estratégias para revitalizar a cidade para evitar usar as áreas de risco de desastre, que são 
extremamente vulneráveis.



Áreas de risco são de baixo valor, mas a expectativa econômica altera a percepção do valor das 
propriedades. 
Se para degradar se paga (embora não se conte), porque não se pode pagar para proteger? Não é 
inteligente pensar que não se deve ter custo para preservar.
Um banhado, por exemplo, serve como esponja, protegendo de inundação, e como filto. Mas 
ninguém paga nada para estes serviços, e o proprietário fica louco para se desfazer daquilo que não 
lhe traz benefício. Criar estratégias para pagar esta conservação é muito mais barato do que deixar 
urbanizar pra depois tentar remediar a situação criada.
Legislativo tem competência para criar a política (construir as metas e diretrizes) e remete para o 
Executivo regulamentar a sua execução.

  Quadro 15 – Ideias principais da RT sobre legislação ambiental

4.3 Levantamento Bibliográfico
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considerados no trabalho.  A literatura que serviu de base para esse levantamento é 
apontada a seguir, com algumas considerações a respeito dos temas tratados.

Alier, Joan Martínez. Economía Ecológica y Política Ambiental. Ciudade de 
México: FCE, 2013.

Alves, Margarita Robaina. “Impostos Ambientais e o Duplo Dividendo: 
experiências Europeias.” 2014.

Arnold, Craig Anthony. “Adaptative Law and Resilience.” Environmental Law 
Reporter, Maio de 2013: 10426-10443.

—. “Resilient Cities and Adaptative Laws.” Idaho Law Review Vol. 50, 18 de 
Junho de 2014: 246-264.

ARUP. City Resilience Framework. London, 2014.

Azambuja, Luiza Schuch. “A smart city initiative: a case study of Porto Alegre 
156”. Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government 
Research. ACM, 2014: 245-252.

Azevedo, Tasso Rezende de. Análise da Evolução das Emissões de GEE No Brasil 
(1990-2012). São Paulo: Observatório do Clima, 2014.

Barquero, Antonio Vázquez. Desarrollo Económico Local y Descentralización: 
Aproximación a un Marco Conceptual. Santiago: CEPAL, 2000.



Blank, Rebecca. “Improving the measurement of poverty”. The Hamilton Project. 
Booking, 2008.

Bortolini, Maria Cristiane. “Evolução da Regulamentação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul.” 2015.

Braga, Tania Moreira. “Desenvolvimento Local Endógeno.” R. B. Estudos Urbanos 
Regionais Nº 5, Maio de 2002: 23-37.

Capra, Fritjof. A Visão Sistêmica da Vida. São Paulo: Cultrix, 2014.

Conti, Irio Luiz. Segurança Alimentar e Nutricional: noções básicas. Passo Fundo: 
IFIBE, 2009.

Cunha, Maria Alexandra. Smart Cities: Transformação Digital de Cidades. São 
Paulo: PGPC, 2016.

DE ZEEUW, Henk. The role of urban agriculture in building resilient cities in 
developing countries. Journal of Agricultural Science-London, v. 149, p. 153, 2011.

E.Stiglitz, Joseph. El Precio de La Desigualdad. Bogotá: Taurus Pensamiento, 2015.

Esri. Case Study Location and Supply Chain Management. Esri, 2016.

Georgescu-Roegen, Nicholas. O Decrescimento. São Paulo: Senac, 2012.

Kahneman, Daniel. “High income improves evaluation of life but not emotional 
well-being.” PNAS, set, 2010, vol. 107, nº 38, pp. 16489-16493.

Kotler, Philip. Conquistando Mercados Juntos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

Latouche, Serge. O Desafio do Decrescimento. Lisboa: Instituto Piaget, 2006.

—. Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. São Paulo: Editora WMF, 2009.

Lovelock, James. A Vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006.

MACADAR, Marie Anne. Porto Alegre: a Brazilian city searching to be smarter. In: 
Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research. 
ACM, 2013. p. 56-64.

McCormick, Kes. “Sustainable urban transformation and the green urban economy” 
in Simpson, R (ed) The Eonomy of Green Cities. Berlin, Springer, 2012.

—. Greening the economy: lessons from Scandinavia. Lund University, Lund, 2015.

Ministério do Meio Ambiente. “Plano Nacional de Adaptação à Mudança do 
Clima.” Brasília, 2016.



Nações Unidas. Como Construir Cidades Mais Resilientes. Genebra: Nações 
Unidas, 2012.

—. Guiding Principles for City Climate Action Planning. Nairóbi: UN-Habitat, 
2015.

—. Sendai Framework for Disarter Risk Reduction 2015-2030. Genebra, 2014.

Nações Unidas. State of World Population 2007. Nações Unidas, 2007.

Nações Unidas. World Population ageing 2013. Nova Iorque: Nações Unidas, 2013.

Neij, Lena. “Cities and climate change: The great decarbonisation challenge”. 
Klimat Fokus, 2015

Nobre, Carlos A. “Some Characteristics and Impacts of the Drought and Water 
Crisis in Southeastern Brazil during 2014 and 2015.” Journal of Water Resource and 
Protection, Agosto de 2016: 252-262.

Odum, Howard T. “The prosperus way down”. Energy. 2006: (31) 21-32.

PICKETT, Steward. Resilient cities: meaning, models, and metaphor for integrating 
the ecological, socio-economic, and planning realms. Landscape and urban planning, v. 69, 
n. 4, p. 369-384, 2004.

PNUD. Portfólio dos Projetos do PNUD Brasil à Luz dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. PNUD, 2016.

PNUD. Acompanhando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Brasília: PNUD, 2015.

Ryan, Chris. “Virtual City Experimentation: a critical role for design visioning.” In 
Evan, J. The Experimental City. Routledge, London, sd.

Rifkin, Jeremy. Sociedade com Custo Marginal Zero. São Paulo: M.Books, 2016.

Sachs, Jeffrey. La Era del Desarrollo Sostenible. Bogotá: Paidós, 2016.

Silva, Jo da. City Resilience Index. The Rockefeller Foundation, 2013.

Silva-Colmenares, Julio. Nuevo Modo de Desarrollo una Utopia Psible. Bogotá: 
Editora Aurora, 2013.

Soares, Luísa Manuela Magalhães. A Reforma Fiscal Verde. Porto: Faculdade de 
Economia do Porto, 2003.

STUMPP, Eva-Maria. New in town? On resilience and “Resilient Cities”. Cities, v. 
32, p. 164-166, 2013.



NAM, Taewoo. Exploring 311-driven changes in city government. 2012.

ThinkGRC. Development of a Business Resilience Measuring Tool. ThinkGRC, 
2015.

Transform. The Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security. 
Compete, 2007.

Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Rio de Janeiro: UNIC Rio, 2016.

UNESCO. Repensar a Educação. Brasília: Edições UNESCO, 2016.

Voytenko, Yuliya. “Urban living labs for sustainability and low carbono cities in 
Europe: towards a research agenda. Journal of Cleaner Production. Eselvier, sl, sd.

WWF Report. Reinventing The City Three Prerequisites for Greening Urban 
Infrastructures. WWF, s.d.

WWF. Urban Solutions for a living planet. WWF, Sweden, 2013.

A literatura estudada aponta um amplo espectro de temas relacionados à construção 
de cidades e comunidades resilientes. De uma ótica geral, fica clara a necessidade de uma 
integração sistêmica entre os diversos tópicos considerados neste trabalho, a partir dos 17 
ODS do PNUD. Essa integração sistêmica deve considerar a manutenção da vida no 
planeta, dentro de seu framework de interação com o ambiente e consequente limites ao 
crescimento, de auto-organização, de complexidade, de propriedades emergentes, de 
evolução, de organização social, de cognição e de aprendizagem.

4.4 Levantamento da legislação existente
A Comissão efetuou um amplo levantamento da legislação existente no estado do 

Rio Grande do Sul sobre os diversos temas e realizou relacionou cada uma dessas normas 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já descritos. Esse levantamento mostra 
que há uma extensa legislação tratando dos temas tratados pela Comissão. Aparentemente 
falta uma integração entre esse conjunto normativo. No sentido de elaborar um projeto de 
lei de resiliência, um estudo detalhado das inter-relações sistêmicas entre essas peças 
jurídicas deve ser levado a diante. No Apêndice I deste Relatório, apresenta-se o resultado 
desse levantamento, indicando os links para o Sistema Legis da Assembleia Legislativa do 
RS.





5 ANÁLISES
A partir dos levantamentos apresentados na seção 5, obtidos nas audiências 

públicas, reuniões técnicas e pesquisa bibliográfica, a Comissão, utilizando o método 
proposto neste documento, construiu as Árvore da Realidade Atual da Resiliência que 
conecta os diversos efeitos indesejáveis percebidos em relações de efeito-causa-efeito e 
aponta um conjunto reduzido dos que são causas fundamentais da situação.

No Apêndice II apresentam-se as diversas relações de efeito-causa-efeito 
estabelecidas a partir das percepções levantadas ao longo do trabalho da Comissão, 
destacando-se as principais causas fundamentais e seus níveis de importância sob o ponto 
de vista de uma integração sistêmica dos diversos objetivos da resiliência. A lista a seguir, 
mostra as causas fundamentais derivadas das percepções levantadas. Estão agrupadas em 
três clusters que emergem claramente da análise de suas similaridades: a) políticas 
públicas; b) visão sistêmica; c) modelo econômico baseado em crescimento do PIB; e d) 
outras causas.

a) causas fundamentais relacionadas com políticas públicas

1. Falta de Políticas Públicas
2. Falta de opções para Logística e circulação de pessoas
3. Falta de um sistema de inovação (regional e setorial)
4. Falta de agenda colaborativa conjunta
5. Falta de protagonismo dos cidadãos
6. Insuficiência de infovias
7. O Estado Brasileiro é centralizador/Centralização da gestão/Não há gestão por 
processos
8. Não há lei sobre resiliência
9. Lagos e lagoas estão desaparecendo 
10. O agricultor não é reconhecido como produtor de água
11. Não há pagamento de serviços ambientais
12. Pouco incentivo a feiras de agricultores
13. Falta incentivo à agricultura urbana
14. Falta incentivo para o uso de energia renovável em construções existentes
15. Não temos estrutura alternativa de geração e distribuição de energia
16. Ameaça de fechamento de instituições de proteção ao Meio Ambiente
17. Programas de pesquisa ambiental são ameaçados
18. Maior respeito aos direitos humanos não é natural
19. Não há caminho certo de resiliência no setor de segurança pública



20. Não há ação do governo para mudar a formação de prof./alunos
21. Modelo educacional é muito antigo (aproximadamente 300anos)
22. Falta regulamentação para agrotóxico
23. Aumento da Frota
24. Não incentivamos a agricultura familiar e a ecoagricultura
25. Só temos política bem estabelecida de produção de commodities

b) causas fundamentais relacionadas com estrutura institucional de governança

26. Falta de inspeção veicular para segurança
27. Sistema de multas inadequado
28. Isenção de IPVA para veículos antigos
29. Linhas de crédito insuficientes
30. Dinheiro escasso drenado p/ suprir deficiências dos serviços públicos
31. Não há tipificação para crimes de homofobia
32. Não há dados públicos sobre a população LGBT
33. Falta informação às mulheres
34. Não temos sistema de gestão e tratamento de água fortalecido
35. Não temos inventários de árvores
36. Não há confirmação de afirmações
37. Não se considera a centralidade na hierarquia dos centros urbanos
38. Falta de monitoramento com qualificação de dados 
39. Não há priorização de transporte coletivo de qualidade

c) causas fundamentais relacionadas com visão sistêmica

40. Temos uma visão linear da natureza
41. Falta tratamento sistêmico de problemas
42. Não trabalhamos com cenários futuros (antecipação)
43. Tendência ao individualismo
44. A Academia não dá respostas adequadas e nem importância à pequena 
produção
45. Tratamento das questões naturais tende a ser uniformizado
46. Pouca valorização dos saberes não formais 
47. Descrença generalizada 

d) causas fundamentais relacionadas com modelo econômico baseado em crescimento do 
PIB

48. O mercado não resolve todas as questões



49. Resultado da balança comercial é prioridade
50. Ideologia ignora dados econômicos
51. Crença de que a preservação atrapalha o desenvolvimento
52. Destruição ambiental em nome de uma produtividade ilusória
53. A pobreza também atinge o meio rural

d) causas fundamentais sem relações específicas

54. Região Sul propícia a grandes tempestades
55. A mídia padroniza a dieta
56. Há um mercado crescente de entorpecentes
57. O roubo é o problema mais importante
58. Meios de comunicação privilegiam más notícias

Fica evidente que a maior parte das causas fundamentais derivadas da percepção da 
realidade atual aponta que faltam políticas públicas e de estrutura institucional de 
governança dessas políticas para os temas tratados nas audiências públicas e reuniões 
técnicas. Entretanto, o levantamento da legislação estadual existente mostra que essa 
percepção não está completamente correta. Diversos instrumentos legais estabelecem e 
regulamentam uma série de políticas estaduais, a saber:

Lei n.º 9.861 – Dispõe sobre a Política Agrícola

Lei nº 11.517 – Institui a Política Estadual do Idoso 

Lei n.º 11.995 – Define a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo

Lei nº 13.192 - Institui a Política Estadual de Educação Sanitária Animal

Lei n.º 13.531 - Institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária

Lei n.º 13.594 - Institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas – PGMC

Lei n.º 13.716 - Institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema. 

Lei n.º 13.921 - Institui a Política Estadual de Agroindústria Familiar 

Lei n.º 14.245 - Institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e 
Social

Lei nº 14.278 - Institui a Política Estadual de Incentivo à Permanência de Jovens e Adultos 
no Meio Rural

Lei nº 14.279 - Institui a Política Estadual de Atendimento Imediato, de Urgência e de 
Emergência, às Mulheres em Situação de Violência Física, Sexual e Psíquica 



Lei n.º 14.328 - Institui a Política Estadual de Irrigação 

Lei n.º 14.371 - Dispõe sobre a Política Estadual de Turismo

Lei n.º 14.486 - Institui a Política Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica

Lei n.º 14.528 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos

Lei nº 14.842 - Institui a Política Estadual de Direitos Humanos 

Lei n.º 14.864 - Institui a Política Estadual do Biometano

Lei n.º 13.839 - Institui a Política Estadual de Fomento à Economia da Cooperação

Decreto n.º 23.082 - Institui a Política Estadual de Proteção Ambiental

Decreto n.º 40.498 - Institui a Política de Combate à Violência contra a Mulher e de 
Garantia dos seus Direitos

Decreto n.º 40.544 - Institui a Política de Cidadania Alimentar (PCA) 

Decreto nº 45.555 - Institui a Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença 
Falciforme e outras Hemoglobinopatias

Decreto n.º 51.595 - Institui a Política de Desenvolvimento de Regiões Afetadas por 
Empreendimentos Hidrelétricos 

Decreto nº 52.616: Institui a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação

Decreto n.º 52.751 - Institui a Política de Conservação do Solo e da Água 

Aparentemente, o que realmente ocorre e leva a essa percepção é o fato de que esse 
conjunto de instrumentos legais não gera os resultados a que se propõem por razões que 
podem ter relação com a falta de mecanismos de aplicação, falta de estrutura de 
fiscalização ou mesmo falta de instrumentos de aplicação de sanções e penalidades. A razão 
mais provável para a percepção de falta de políticas é a inexistência de integração sistêmica 
entre essas diversas peças legislativas. Esse deve ser um dos principais direcionamentos da 
busca de uma legislação que consolide as diversas políticas em torno do tema da resiliência, 
tópico a ser tratado na próxima seção deste documento.



6 PROPOSIÇÕES E CONCLUSÃO
Visando a construção de um indicativo para um projeto de lei estadual da 

resiliência, este trabalho, a partir dos levantamentos e análises realizados, agrupou os temas 

em quatro Áreas (Econômica, Social, Ambiental e Institucional). O encaminhamento de 

proposições levará esse agrupamento em consideração.

6.1 Proposições gerais

6.1.1 Área Econômica

Os estudos recentes que consideram a Economia no contexto da sustentabilidade e 

da resiliência mostram um amplo leque de mudanças de enfoque necessário para a 

construção de uma sociedade viável no longo prazo:

a) A visão econômica da resiliência deve começar pela revisão dos conceitos 

ligados à Economia Tradicional na direção de uma Economia Ecológica, 

propondo um fundamento que altere a lógica do eterno crescimento do PIB, que 

é insustentável, para uma lógica que valorize indicadores de desenvolvimento 

humano e redistribuição de riqueza, reduzindo as desigualdades. Nesse sentido, 

novos indicadores devem ser introduzidos alternativamente aos que hoje existem 

e apontam para a necessidade de crescimento; 

b) A economia da resiliência deve basear-se em sistemas produtivos que viabilizem 

a redução dos custos de produção a partir da lógica de redução dos custos 

marginais pela introdução de novas tecnologias (internet das coisas, impressão 

3D, massificação do conhecimento, etc.) e pela redefinição de ciclos de vida de 

produtos;

c) Uma lógica colaborativa e de compartilhamento deve ser implementada e 

incentivada a fim de mudar do paradigma de “posse de bens” para o paradigma 

de “acesso aos bens”, especialmente para ativos de alto valor e baixa utilização 

como, por exemplo, os automóveis;

d) O modelo de economia deve levar em conta as ações de financiamento coletivo 

do capital, da democratização da moeda, da humanização do empreendedorismo 



e do trabalho, além de movimentos de redistribuição da riqueza no sentido de 

redução das desigualdades;

e) Estruturar a Economia a partir do conceito de “bioeconomia”, ou seja, uma 

Economia dentro da biosfera, considerando os limites planetários. Este é um 

ponto de estreita relação sistêmica com a área Ambiental;

f) O desenvolvimento deve focar-se especialmente nas cidades ou regiões de 

cidades centrais, valorizando suas potencialidades e construindo o 

desenvolvimento local endógeno.

6.1.2 Área Ambiental

a) A principal preocupação atualmente deve ser com a mudança climática e o 

aumento de emissões de gases de efeito estufa, especialmente devido ao 

aquecimento do planeta;

b) A interface sistêmica entre as áreas Ambiental e Econômica são reforçadas por 

diversas publicações, de modo que o tratamento ecológico-econômico das 

questões deve ser a linha mestra de um projeto de resiliência;

c) As cadeias produtivas, especialmente de alimentos, devem ser encurtadas a 

partir da valorização de sistemas de produção e mercado locais, sazonais e de 

baixa geração de resíduos. A agricultura urbana é uma das soluções cada vez 

mais apontadas na literatura de estudos de caso;

d) Fontes de energias renováveis distribuídas devem ser incentivadas a fim de 

descentralizar o sistema de produção e distribuição, reduzindo suas ineficiências 

e impactos ambientais;

e) Mobilidade urbana baseada em transporte coletivo ou sem uso de combustíveis 

fósseis devem ser a meta de qualquer cidade resiliente.

6.1.3 Área Social

a) As pessoas são a razão de ser das cidades e da gestão pública;

b) Os benefícios sociais são, principalmente, resultado da capacidade de 

fortalecimento da economia. Desse modo, a busca de melhorias econômicas 



deve ser pensada como forma de melhoria de estrutura orçamentária para 

investimentos em resiliência;

c) Os programas de inclusão devem se constituir em movimentos de devolução da 

cidadania às pessoas – transformando-as em contribuintes participativos e 

colaborativos – e não de assistência social;

d) Os formuladores de políticas e projetos sociais devem ter em mente que deve, 

preferencialmente, ser planejado o desenvolvimento de economias locais 

baseadas em potencialidades de baixo impacto ecológico e que aproxime as 

pessoas das oportunidades de trabalho, renda e consumo.

6.1.4 Área Institucional

e) A cidade deve ser o locus da gestão para a resiliência, em função da 

concentração de população em áreas urbanas. Deve-se considerar, ainda, que são 

as cidades – e não outra divisão territorial e política – que geram a renda 

nacional;

f) A população deve tornar-se parte integrante do processo de gestão das cidades 

pela utilização de ferramentas de participação, colaboração e fiscalização, 

baseadas em tecnologia de informação e comunicação aberta e transparente. 

Esse processo deve servir também para a avaliação da gestão pública;

g) O modelo de gestão das cidades deve incorporar indicadores que mostrem a 

construção integrada e sistêmica de resultados de resiliência, definidos a partir 

de ferramentas de formulação, desdobramento e comunicação de planejamento 

estratégico;

h) Integrar e consolidar, de forma sistêmica, as diversas políticas em torno do tema 

da resiliência já estabelecidas em lei, de forma a se tornarem parte cultural da 

sociedade por serem efetivamente aplicadas, fiscalizadas e resultem sanções e 

penalidades ao seu não cumprimento.



6.2 Direcionamentos para o Projeto de Lei
Considerando o que foi apresentado até este ponto, apresenta-se a seguir as linhas 

gerais para a elaboração de um projeto de lei estadual da resiliência, o seja, de uma Política 

de Resiliência para o Rio Grande do Sul.

6.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral de uma Política de Resiliência para o Rio Grande do Sul deve ser 

estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio de proporcionar as condições para 

que as suas comunidades desenvolvam capacitações necessárias para o desenvolvimento da 

sua capacidade de resiliência. O direcionamento fundamental nesse sentido deve ser a 

consolidação das diversas políticas relacionadas à resiliência já existentes ou em 

desenvolvimento no sentido de construir um Sistema Estadual de Resiliência.

O Sistema Estadual de Resiliência deve ser composto, no mínimo, dos seguintes 

elementos: 

a) Comissão Permanente de Resiliência na Assembleia Legislativa do Estado; 

b) Comissão Interdisciplinar de Resiliência de Órgãos e Secretarias de Estado; 

c) Comissão para especificação dos Planos de Ações Setoriais de Resiliência, 

Planos Regionais de Resiliência e Planos Municipais de Resiliência; 

d) Comissão para elaboração e implantação do Sistema de Gestão da Resiliência e 

seu respectivo sistema de indicadores.

6.2.2 Princípios

A Política de Resiliência para o Rio Grande do Sul deverá ter como princípios, 

pelo menos, os seguintes: 

a) visão sistêmica entre as relações sociais, econômicas, ambientais e 

institucionais; 

b) a proteção do sistema socioambiental para as gerações presentes e futuras; 

c) a priorização e valorização de ações de prevenção, preparação, mitigação, 

resposta e reconstrução, nesta ordem; 



d) a participação e cooperação entre poder público, sociedade civil, organizações 

sociais e organizações privadas; 

e) a garantia do direito à informação; 

f) a educação ambiental como elemento compulsório em todos os níveis de 

educação formal e não-formal; 

g) a revisão do conceito de desenvolvimento sustentável econômico, considerando, 

além dos conceitos econômicos tradicionais, os conceitos de decrescimento, bioeconomia 

e desenvolvimento local endógeno; 

h) consolidação das diversas políticas estaduais existentes referentes à resiliência;

 i) o princípio dos impostos piguvianos, incentivando as externalidades positivas e 

tributando as externalidades negativas, ampliando o princípio do poluidor-pagador; 

j) ações de governo baseadas em gestão por processos, fluxos de trabalho voltados 

para resultados e sistema de indicadores de eficácia da resiliência e da gestão dos recursos 

disponíveis; 

k) padronização e uniformização do tratamento de temas gerais a todos os 

municípios e customização de temas peculiares a determinadas regiões ou municípios; 

l) a conexão entre aumento da resiliência e o tratamento fiscal e tributário dados a 

municípios ou regiões; 

m) a responsabilidade compartilhada entre cidades, sociedade civil, organizações 

sociais e empresas; 

n) a valorização de ações de economia compartilhada, economia local, economia 

circular, bioeconomia; e

o) o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

6.2.3 Diretrizes

A Política de Resiliência para o Rio Grande do Sul deverá ter como diretrizes, no 

mínimo, o que segue: 

a) adotar ações de educação ambiental e a conscientização social acerca dos 

diversos aspectos relacionados à Resiliência; 



b) promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão de práticas e 

processos que contribuam para o aumento da resiliência das comunidades; 

c) cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da mudança 

do clima, desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas 

costeiras, áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e 

recuperação de regiões particularmente afetadas por secas e inundações; 

d) promover e cooperar em pesquisas técnico-científicas, tecnológicas, 

socioeconômicas e outras, bem como em observações sistemáticas e no desenvolvimento de 

banco de dados relativos à resiliência; 

e) promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações 

científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema socioeconômico 

do estado; 

f) alocar recursos financeiros suficientes para a educação, capacitação e 

conscientização pública em relação à resiliência, estimulando ampla participação da 

sociedade civil nesse processo; 

g) realizar e reportar outras ações, projetos e iniciativas, mensuráveis, verificáveis e 

com cronogramas definidos, oferecendo total transparência à política estadual de 

resiliência; 

h) apoiar e estimular padrões sustentáveis de produção e consumo, de forma a 

contribuir para os objetivos da Política.

6.3 Conclusão
O trabalho da comissão constatou que há dois aspectos preponderantes na discussão 

sobre resiliência: a concentração da população nas cidades e o papel central das cidades na 

configuração econômica, social, política e institucional que emerge de novas características 

tecnológicas (Tecnologia da Informação, Internet das Coisas, Estrutura de comunicação, 

sistema de produção aditiva, etc.) sociais (redes, protagonismo das pessoas, importância das 

comunidades locais, etc.) econômicas (bioeconomia, economia colaborativa, redefinição de 

conceitos de riqueza, etc.) ambientais (limites de recursos, alteração climática, etc.) e 

institucionais (gestão por processos, processos puxados pela sociedade, fiscalização e 



transparência, etc.). Nesse contexto, o conceito de Resiliência adaptado à gestão das 

Cidades aparece como elemento integrador sistêmico que pode conectar os diversos e 

importantes aspectos relativos a essas características.

Sendo assim, uma conclusão importante é que a gestão das cidades deve ser feita a 

partir de uma estrutura profissional, e não política, que integre diversos stakeholders 

(poder público, iniciativa privada, organizações sociais, academia, redes informais e 

formais, etc.) voltados para resultados de resiliência. Essa forma de gestão depende 

especialmente de um arcabouço legal que estabeleça os objetivos, princípios, diretrizes e 

instrumentos de implementação de uma Política Estadual da Resiliência.



APÊNDICE I – LEGISLAÇÃO RELACIONADA AOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Legislação relacionada ao ODS 1 – Erradicação da pobreza
Lei n.º 13.923 - Institui o Programa Estadual RS Mais Renda e dá outras providências. 
(Atualizada até a Lei n.º 14.176, de 27 de dezembro de 2012). 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013923&idNorm
a=1140&tipo=pdf

Decreto n.º 49.033 - Regulamenta a Lei nº. 13.923, que institui o Programa Estadual RS 
Mais Renda, cria o Comitê Gestor da Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema, 
previsto na Lei nº 13.716 (se encaixa nos ODS 1 e 5). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57622&hTexto=&Hid_IDNorma=57622

Decreto n.º 49.131 - Altera o Decreto nº 49.033, que regulamenta a Lei nº. 13.923, que 
institui o Programa Estadual RS Mais Renda, cria o Comitê Gestor da Política Estadual de 
Combate à Pobreza Extrema, previsto na Lei nº 13.716. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57744&hTexto=&Hid_IDNorma=57744

Lei n.º 13.716 - Institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56033&hTexto=&Hid_IDNorma=56033

Lei n.º 13.862 - Cria o Fundo para Combate à Pobreza Extrema e Redução das 
Desigualdades Sociais. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57168&hTexto=&Hid_IDNorma=57168
Decreto n.º 32.540 - Cria o Conselho de Apoio a Ações Comunitárias. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=20638&hTexto=&Hid_IDNorma=20638

Decreto n.º 52.072 - Institui o Comitê Intersetorial com a finalidade de elaborar a Política 
Estadual para a População em Situação de Rua, Enfrentamento à Violência e a 
Discriminação Institucional. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61624&hTexto=&Hid_IDNorma=61624

http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013923&idNorma=1140&tipo=pdf
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013923&idNorma=1140&tipo=pdf
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57622&hTexto=&Hid_IDNorma=57622
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57622&hTexto=&Hid_IDNorma=57622
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57744&hTexto=&Hid_IDNorma=57744
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57744&hTexto=&Hid_IDNorma=57744
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=56033&hTexto=&Hid_IDNorma=56033
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=56033&hTexto=&Hid_IDNorma=56033
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57168&hTexto=&Hid_IDNorma=57168
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57168&hTexto=&Hid_IDNorma=57168
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=20638&hTexto=&Hid_IDNorma=20638
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=20638&hTexto=&Hid_IDNorma=20638
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=61624&hTexto=&Hid_IDNorma=61624
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=61624&hTexto=&Hid_IDNorma=61624


Lei n.º 13.716 - Institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56033&hTexto=&Hid_IDNorma=56033

Lei n.º 14.227 - Institui o Programa de Oportunidades e Direitos – POD – destinado a 
realizar os direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59211&hTexto=&Hid_IDNorma=59211

Decreto n.º 30.807 - Cria o Grupo Executivo de Erradicação de Sub-moradia. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=24035&hTexto=&Hid_IDNorma=24035

2. Legislação relacionada ao ODS 2 – Erradicação da fome
Lei n.º 14.486 - Institui a Política Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica (se 
encaixa nos ODS 2, 8 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60519&hTexto=&Hid_IDNorma=60519

Decreto n.º 51.617 - Regulamenta a Política Estadual de Agroecologia e de Produção 
Orgânica, cria o Programa Estadual de Agricultura de Base Ecológica – PABE, e cria o 
Comitê Gestor da Política Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica e do 
PABE.http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_Toda
sNormas=61085&hTexto=&Hid_IDNorma=61085

Lei n.º 11.194 - Institui o Selo Verde Agrícola no Estado do Rio Grande do Sul, 
caracterizado por um timbre que certifica produtos agrícolas “in natura” e processados de 
agricultores que adotem o sistema orgânico de produção agropecuária. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=5991&hTexto=&Hid_IDNorma=5991

Lei n.º 12.861 - Institui o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável do Rio Grande do Sul – SISANS-RS – objetivando assegurar o direito humano 
à alimentação adequada (se encaixa nos ODS 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=51270&hTexto=&Hid_IDNorma=51270

Decreto n.º 52.357 - Convoca a VI Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul – VI CESANS-RS. 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62049&hTexto=&Hid_IDNorma=62049

Decreto n.º 17.253 - Aprova Regulamento para Aplicação do Fundo de Açudagem e 
Assistência ao Pequeno Orizicultor (se encaixa nos ODS 2 e 6). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=43250&hTexto=&Hid_IDNorma=43250

Lei n.º 13.921 - Institui a Política Estadual de Agroindústria Familiar no Estado do RS (se 
encaixa nos ODS 1, 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57295&hTexto=&Hid_IDNorma=57295

Decreto n.º 49.948 - Regulamenta a Política Estadual de Agroindústria Familiar no Estado 
do Rio Grande do Sul. (se encaixa nos ODS 1, 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58789&hTexto=&Hid_IDNorma=58789

Lei n.º 13.845 - Assegura a oferta de alimentação saudável e adequada para todos os 
usuários de serviços de alimentação públicos estaduais a oferta de alimentação adequada e 
saudável, considerada um direito humano básico, tendo como prioridade para as compras 
de produtos da agricultura familiar e suas agroindústrias. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57073&hTexto=&Hid_IDNorma=57073

Lei n.º 11.621 - Dispõe sobre a criação do Programa de Aproveitamento de Alimentos Não 
Consumidos – PAANC (se encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2274&hTexto=&Hid_IDNorma=2274

Lei n.º 12.731 - Institui o Programa de Sanidade Avícola no Rio Grande do Sul - PESA (se 
encaixa nos ODS 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50766&hTexto=&Hid_IDNorma=50766

Lei n.º 11.914 - Cria o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do 
Estado do Rio Grande do Sul – CONSEA/RS. (se encaixa nos ODS 1 e 2). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46377&hTexto=&Hid_IDNorma=46377
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Decreto n.º 40.544 - Institui a Política de Cidadania Alimentar (PCA). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2536&hTexto=&Hid_IDNorma=2536

Lei n.º 10.523 - Institui a obrigatoriedade de realização de exames laboratoriais para 
determinação dos níveis de Aflatoxinas constantes em alimentos destinados ao consumo 
humano em instituições públicas (se encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12022&hTexto=&Hid_IDNorma=12022

Lei n.º 11.437 - Institui a obrigatoriedade de apresentação de exames laboratoriais de 
determinação e controle de aflatoxinas (substâncias químicas tóxicas produzidas 
por fungos) existentes nos alimentos que menciona, quando destinados ao consumo 
humano (se encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3699&hTexto=&Hid_IDNorma=3699

Lei n.º 11.312 - Obriga a remessa de todos os gêneros alimentícios e produtos perecíveis, 
apropriados para consumo e apreendidos no território do Estado, à FEBEM, a instituições 
de caridade ou a outra organização de caráter social, mantidas pelo Estado ou pelos 
municípios gaúchos (se encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=5180&hTexto=&Hid_IDNorma=5180

3. Legislação relacionada ao ODS 3 – Saúde de qualidade
Lei n.º 6.503 - Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%206503&idNorma
=264&tipo=pdf

Decreto nº 51.058 - Institui o Programa Tecnologia da Informação no Sistema Único de 
Saúde - SUS, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul – REDE SUS RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60283&hTexto=&Hid_IDNorma=60283

Decreto nº 53.062 - Institui o Programa Cluster de Tecnologias para a Saúde RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=63117&hTexto=&Hid_IDNorma=63117

Lei nº 14.866 - Institui, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Programa Estadual 
de Orientação sobre Síndrome de Down e dá outras providências.
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=63059&hTexto=&Hid_IDNorma=63059

Lei nº 14.847 - Dispõe sobre a criação de Comitês Municipais, Regionais e Estadual de 
Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, Prevenção da 
Dengue, da Febre Chikungunya e do Zika Vírus no âmbito do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62936&hTexto=&Hid_IDNorma=62936

Lei nº 14.803 - Dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna 
– câncer – pelos órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62689&hTexto=&Hid_IDNorma=62689 

Decreto nº 52.750 - Institui o Comitê Estadual Intersetorial de Combate ao “Aedes 
aegypti”. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62604&hTexto=&Hid_IDNorma=62604 

Lei nº 14.758 - Institui o Outubro Rosa, mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de 
mama no Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62543&hTexto=&Hid_IDNorma=62543 

Lei nº 14.759 - Institui o Novembro Azul, mês dedicado ao desenvolvimento de ações que 
visem à integridade da saúde do homem no Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62544&hTexto=&Hid_IDNorma=62544 

Lei nº 14.726 - Institui a campanha de incentivo ao aleitamento materno denominada 
Agosto Dourado, a ser realizada anualmente no mês de agosto no RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62291&hTexto=&Hid_IDNorma=62291 

Lei nº 14.694 - Institui a “Semana Estadual em Defesa da Saúde Materno-Infantil”. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62078&hTexto=&Hid_IDNorma=62078 

Lei nº 14.627 - Institui, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Semana Estadual do 
Uso Racional de Medicamentos.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61743&hTexto=&Hid_IDNorma=61743 
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Lei nº 14.608 - Estabelece o fornecimento de peruca às pessoas com alopécia provocada 
pela aplicação de quimioterapia, e dá outras providências.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61585&hTexto=&Hid_IDNorma=61585 

Decreto nº 51.999 - Aprova o Regimento Interno da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde 
– SUS, da Secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – SES/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61546&hTexto=&Hid_IDNorma=61546 

Lei nº 14.592 - Estabelece Diretrizes para a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas com Doença Renal diagnosticada. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61218&hTexto=&Hid_IDNorma=61218 

Lei nº 14.279 - Institui a Política Estadual de Atendimento Imediato, de Urgência e de 
Emergência, às Mulheres em Situação de Violência Física, Sexual e Psíquica no RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59573&hTexto=&Hid_IDNorma=59573 

 Decreto nº 48.898 - Institui o Programa de Valorização e Atenção à Saúde Física e Mental 
dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57425&hTexto=&Hid_IDNorma=57425 

Lei n.º 7.747 - Dispõe sobre o controle de agrotóxicos e outros biocidas a nível estadual (se 
encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=26682&hTexto=&Hid_IDNorma=26682

Lei nº 13.707 – Institui Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – SEPPED − 
Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, Fundo Estadual sobre Drogas – 
FUNED − e Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – DEPPAD.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013707&idNorm
a=1046&tipo=pdf 

Lei nº 13.446 - Institui o “Certificado de Qualidade no Atendimento ao Trauma e 
Emergências Médicas” no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=54059&hTexto=&Hid_IDNorma=54059 
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Decreto nº 46.514 - Convoca a 1ª Conferência Estadual da Saúde Ambiental. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52966&hTexto=&Hid_IDNorma=52966 

Decreto nº 45.555 - Institui a Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença 
Falciforme e outras Hemoglobinopatias. 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=51508&hTexto=&Hid_IDNorma=51508 
Decreto nº 45.294 - Institui o Comitê Estadual de Avaliação de Casos de Sífilis Congênita. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=51089&hTexto=&Hid_IDNorma=51089 

Decreto nº 45.071 - Convoca a 5ª Conferência Estadual de Saúde. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50690&hTexto=&Hid_IDNorma=50690 

Lei nº 12.560 - Institui a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e de Medicamentos 
Fitoterápicos no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=49874&hTexto=&Hid_IDNorma=49874 

Decreto nº 42.300 - Institui o Projeto Saúde Para Todos, dispõe sobre o repasse de recursos 
do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46445&hTexto=&Hid_IDNorma=46445 

Decreto nº 42.283 - Institui o Projeto Município Resolve, dispõe sobre o repasse de 
recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.           
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46422&hTexto=&Hid_IDNorma=46422 

Lei nº 11.854 - Proíbe a discriminação de pessoas para o atendimento nos estabelecimentos 
de prestação de serviços de saúde, e os obriga a informar sobre os convênios que mantêm.  
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=701&hTexto=&Hid_IDNorma=701 

Lei nº 11.594 - Estabelece a obrigatoriedade de inclusão de atendimento domiciliar que 
possibilite a evasão hospitalar entre as prioridades e estratégias regionais do Sistema Único 
de Saúde, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2211&hTexto=&Hid_IDNorma=2211 
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Lei nº 11.366 - Institui o Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais 
Privados, sem fins lucrativos e Hospitais Públicos – FUNAFIR. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011366&idNorm
a=31&tipo=pdf 

Decreto nº 38.931 - Constitui o Comitê Estadual para a Redução da Mortalidade Infantil - 
CEPRMI.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=5739&hTexto=&Hid_IDNorma=5739 

Decreto nº 38.546 - Institui e regulamenta Sistema Estadual de Auditoria, no âmbito do 
SUS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6308&hTexto=&Hid_IDNorma=6308 

Decreto nº 36.764 - Aprova o Regulamento do Prêmio Mérito em Saúde. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=10329&hTexto=&Hid_IDNorma=10329 

Lei nº 9.160 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes para detecção de 
anticorpos anti-HIV, em todos os estabelecimentos hemoterápicos e sobre a 
responsabilidade destes pela qualidade do sangue que fornecem e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=17792&hTexto=&Hid_IDNorma=17792 

Lei nº 8.535 - Cria a Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio 
Grande do Sul – FADERS, revoga a Lei nº 6.616, de 23 de outubro de 1973.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%208535&idNorma
=1185&tipo=pdf 

Decreto nº 23.046 - Aprova o Estatuto da Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao 
Excepcional.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=34931&hTexto=&Hid_IDNorma=34931 

Lei nº 6.503 - Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%206503&idNorma
=264&tipo=pdf 

Lei nº 11.789 - Cria, no âmbito da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, o Programa 
de Bolsas de Estudos para a Residência Integrada em Saúde. 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2906&hTexto=&Hid_IDNorma=2906

4. Legislação relacionada ao ODS 4 – Educação de qualidade
Lei n.º 13.926 - Institui a Ação Estadual de Inclusão Digital e o Sistema Estadual de 
Inclusão Digital. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57300&hTexto=&Hid_IDNorma=57300

Decreto nº 50.800 - Institui o Programa RS Mais Digital. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59954&hTexto=&Hid_IDNorma=59954

Lei n.º 5.513 - Institui a Campanha Intensiva de Alfabetização de Adultos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=41034&hTexto=&Hid_IDNorma=41034

Lei nº 14.778 - Institui o Plano Estadual de Cultura do do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62605&hTexto=&Hid_IDNorma=62605

Lei nº 14.705 - Institui o Plano Estadual de Educação.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62157&hTexto=&Hid_IDNorma=62157

Lei n.º 12.682 - (atualizada até a Lei nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009) Institui o 
Estatuto da Juventude no Estado do Rio Grande do Sul instituindo a Política Estratégica 
para o Desenvolvimento Integral da Juventude do Estado do Rio Grande do Sul – PEDIJ. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2012682&idNorm
a=912&tipo=pdf

Decreto n.º 22.351 - Dispõe sobre a cooperação entre o Estado e os seus Municípios 
relativamente ao ensino de primeiro grau no meio rural. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=35436&hTexto=&Hid_IDNorma=35436

Decreto n.º 48.274 - Institui o “Pacto Gaúcho Pela Educação para Formação 
Profissionalizante, Técnica e Tecnológica” (se encaixa nos ODS 4 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56534&hTexto=&Hid_IDNorma=56534
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Lei nº 14.611 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de Histórico Médico Escolar nas 
escolas das redes pública e particular do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61667&hTexto=&Hid_IDNorma=61667 

Lei nº 14.278 - Institui a Política Estadual de Incentivo à Permanência de Jovens e Adultos 
no Meio Rural através da Qualificação da Oferta Educacional. (se encaixa nos ODS 2 e 8) 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59572&hTexto=&Hid_IDNorma=59572 

Lei nº 13.192 - Institui a Política Estadual de Educação Sanitária Animal no RS 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52878&hTexto=&Hid_IDNorma=52878 

Lei nº 10.576 - Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2010576&idNorm
a=365&tipo=pdf

5. Legislação relacionada ao ODS 5 – Igualdade de Gênero
Decreto nº 48.598 - Dispõe sobre a inclusão da temática de gênero, raça e etnia nos 
concursos públicos para provimento de cargos de pessoal efetivo no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56961&hTexto=&Hid_IDNorma=56961

Decreto n.º 48.227 - Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56474&hTexto=&Hid_IDNorma=56474 

Decreto n.º 41.196 - Institui o Programa Estadual de Documentação e Valorização da 
Mulher Trabalhadora Rural.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1780&hTexto=&Hid_IDNorma=1780

Decreto n.º 40.498 - Institui a Política de Combate à Violência contra a Mulher e de 
Garantia dos seus Direitos.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2465&hTexto=&Hid_IDNorma=2465
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Decreto n.º 49.120 - Institui o Comitê Gestor de Políticas de Direitos Humanos no Estado 
do Rio Grande do Sul (se encaixa nos ODS 8 e 10). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57733&hTexto=&Hid_IDNorma=57733

6. Legislação relacionada ao ODS 6 – Água limpa e saneamento
Decreto nº 51.192 - Cria a Escola de Irrigação no âmbito do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60535&hTexto=&Hid_IDNorma=60535

Decreto n.º 52.931 - Dispõe sobre os procedimentos para a Outorga do Direito de Uso da 
Água e obtenção de Alvará de Obra de Reservatórios em empreendimentos de irrigação e 
sobre procedimentos para acompanhamento da Segurança de Barragens. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62876&hTexto=&Hid_IDNorma=62876

Decreto n.º 52.751 - Institui a Política de Conservação do Solo e da Água no RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62615&hTexto=&Hid_IDNorma=62615

Decreto n.º 52.701 - Institui o Programa Estadual de Estímulo à Limpeza e 
Desassoreamento dos corpos hídricos superficiais de dominialidade do Estado do Rio 
Grande do Sul com o objetivo de reduzir os danos causados por cheias e enchentes. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62517&hTexto=&Hid_IDNorma=62517

Lei n.º 10.350 - Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que tem por objetivo 
promover a harmonização entre os múltiplos e competitivos usos dos recursos hídricos e 
sua limitada e aleatória disponibilidade temporal e espacial. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2010350&idNorm
a=248&tipo=pdf

Decreto n.º 42.047 – Regulamenta o gerenciamento e a conservação das águas subterrâneas 
e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul, conforme disposições da Lei n.º 10.350, 
com alterações. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=277&hTexto=&Hid_IDNorma=277

Decreto n.º 52.035 - Altera o Decreto n.º 42.047, que regulamenta as disposições da Lei 
n.º 10.350, com alterações, relativas ao gerenciamento e à conservação das águas 
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subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61587&hTexto=&Hid_IDNorma=61587

Decreto n.º 51.771 - Institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis no 
âmbito da Administração Pública Estadual (se encaixa nos ODS 6, 8 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61285&hTexto=&Hid_IDNorma=61285

Lei n.º 13.063 - Institui o Programa Estadual de Irrigação - PRÓ-IRRIGAÇÃO/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52209&hTexto=&Hid_IDNorma=52209

Decreto n.º 46.052 - Regulamenta a Lei nº 13.063, de 12 de novembro de 2008, que 
instituiu o Programa Estadual de Irrigação – PRÓ-IRRIGAÇÃO/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52299&hTexto=&Hid_IDNorma=52299

Lei n.º 14.328 - Institui a Política Estadual de Irrigação do Rio Grande do Sul, o Plano 
Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos Múltiplos da Água, o Conselho Gestor da 
Política Estadual de Irrigação e o Fundo Estadual de Irrigação, altera a Lei n.º 13.601 e 
revoga a Lei n.º 13.063 (se encaixa nos ODS 6 e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59918&hTexto=&Hid_IDNorma=59918
Decreto n.º 47.137 - Institui o Programa Estadual de Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal, denominado Ambiente Legal (se encaixa nos ODS 6 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=53999&hTexto=&Hid_IDNorma=53999

Decreto n.º 42.400 - Cria o Programa para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Uruguai - PRÓ-RIO URUGUAI - AQUÍFERO GUARANI e define a 
estrutura institucional para sua implementação (se encaixa nos ODS 6 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46598&hTexto=&Hid_IDNorma=46598

Lei n.º 11.575 - Institui a “Semana Estadual da Água” no Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46630&hTexto=&Hid_IDNorma=46630

Decreto n.º 34.256 - Cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC (se 
encaixa nos ODS 6 e 15).
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=16211&hTexto=&Hid_IDNorma=16211

Decreto n.º 38.814 - Regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – 
SEUC.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6124&hTexto=&Hid_IDNorma=6124

Decreto n.º 35.666 - Aprova o Regulamento para Utilização das Águas Públicas do Arroio 
Velhaco para Fins de Irrigação.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12807&hTexto=&Hid_IDNorma=12807

Decreto n.º 35.235 – Cria o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e 
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai – PRÓ-RIO URUGUAI 
(se encaixa nas ODS 6, 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=13608&hTexto=&Hid_IDNorma=13608

Decreto n.º 35.236 – Institui o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e 
Gerenciamento Ambiental da Bacia Litorânea Norte – PRÓ-LITORAL NORTE (se encaixa 
nos ODS 6, 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=13609&hTexto=&Hid_IDNorma=13609

Decreto n.º 35.237 – Cria o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e 
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica Patos/Mirim – PRÓ-MAR DE DENTRO 
(se encaixa nos ODS 6, 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=13610&hTexto=&Hid_IDNorma=13610

Decreto n.º 35.103 - Cria o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Santa 
Maria e aprova o seu estatuto.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=13898&hTexto=&Hid_IDNorma=13898

Decreto n.º 35.003 - Fica instituído o Programa para o Desenvolvimento Racional, 
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba – PRÓ-
GUAÍBA (se encaixa nos ODS 6, 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14069&hTexto=&Hid_IDNorma=14069
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Decreto n.º 35.004 - Aprova o Regulamento do Fundo de Investimento do Programa para o 
Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba FUNDO PRÓ-GUAÍBA (se encaixa nos ODS 6, 13 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14070&hTexto=&Hid_IDNorma=14070

Decreto n.º 34.047 - Dá nova redação ao Decreto nº 33.360, que cria o Programa para o 
Desenvolvimento Racional, Recuperação e gerenciamento Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba (se encaixa nos ODS 6, 13 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=19986&hTexto=&Hid_IDNorma=19986

Decreto n.º 33.990 - Altera o regulamento para utilização das águas públicas de uso 
comum do Arroio Velhaco para fins de irrigação. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=16865&hTexto=&Hid_IDNorma=16865

Decreto n.º 32.774 - Cria o Comitê de Preservação e Gerenciamento e Pesquisa da Bacia 
do Rio dos Sinos (COMITESINOS) e aprova a seu Estatuto. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=20319&hTexto=&Hid_IDNorma=20319

Lei n.º 2.434 – Institui a obrigatoriedade de licenciamento para a construção ou 
reconstrução, por particulares, de barragens destinadas a quaisquer fins, como de canais ou 
condutos de água que atravessem estradas ou logradouros estaduais. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50682&hTexto=&Hid_IDNorma=50682

Decreto n.º 50.181 - Introduz alterações no Decreto nº 48.921, que institui o Programa 
Estadual de Expansão da Agropecuária Irrigada – “Mais Água, Mais Renda” (se encaixa 
nos ODS 6 e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59124&hTexto=&Hid_IDNorma=59124

7.  Legislação relacionada ao ODS 7 – Energias Renováveis
Lei n.º 14.864 - Institui a Política Estadual do Biometano (se encaixa nos ODS 7 e 13).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=63057&hTexto=&Hid_IDNorma=63057
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Decreto n.º 45.232 – Institui o Comitê Estadual de Energia. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50965&hTexto=&Hid_IDNorma=50965

Decreto n.º 43.489 – Institui Grupo de Trabalho para a promoção de estudos e ações 
preparatórias à realização do 1º Congresso Internacional de Energias Renováveis. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=48174&hTexto=&Hid_IDNorma=48174

Decreto n.º 40.502 - Institui o Conselho Estadual de Política Energética do Rio Grande do 
Sul – CEPE/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2472&hTexto=&Hid_IDNorma=2472

Lei n.º 14.014 - Institui o Programa Gaúcho de Estruturação, Investimento e Pesquisa em 
Energia Eólica, RS-Eólica e cria Comitê Gestor (se encaixa nos ODS 7 e 13). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57882&hTexto=&Hid_IDNorma=57882

Decreto n.º 51.560 - Regulamenta o disposto na Lei nº 14.014, Programa Gaúcho de 
Estruturação, Investimento e Pesquisa em Energia Eólica, RS-Eólica. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61003&hTexto=&Hid_IDNorma=61003

Decreto n.º 34.979 - Institui o Programa Estadual de Conservação de Energia nas 
Edificações (CCENE) e cria Conselho. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14036&hTexto=&Hid_IDNorma=14036

Decreto n.º 40.129 - Institui o Conselho Estadual para o Uso Racional e Eficiente de 
Energia (se encaixa nos ODS 7, 9 e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3172&hTexto=&Hid_IDNorma=3172

Decreto n.º 40.761 - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Gaúcho de 
Uso Eficiente de Energia – EFICIÊNCIA/RS (se encaixa nos ODS 7, 9 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2283&hTexto=&Hid_IDNorma=2283

Decreto n.º 41.812 - Institui o Programa de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Eólico 
do Estado do Rio Grande do Sul – VENTOS DO SUL (se encaixa nos ODS 7 e 9). 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1001&hTexto=&Hid_IDNorma=1001

Decreto n.º 44.027 -  Fica criado o Comitê Gestor dos Arranjos Produtivos de Bioenergia 
do Estado do Rio Grande do Sul – AP/BIOENERGIA- RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=48972&hTexto=&Hid_IDNorma=48972

Decreto n.º 47.553 - Institui o Comitê Gestor da Cadeia Produtiva de Etanol do Estado do 
Rio Grande do Sul.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=55314&hTexto=&Hid_IDNorma=55314

8. Legislação relacionada ao ODS 8 – Empregos dignos e crescimento econômico
Lei n.º 9.861 - Dispõe sobre a Política Agrícola no Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%209861&idNorma
=1003&tipo=pdf

Lei n.º 9.677 - Fica criado o Conselho de Desenvolvimento da Pesca (CODESPE). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=15672&hTexto=&Hid_IDNorma=15672

Decreto n.º 52.988 - Altera o Decreto nº 49.255, que institui Comissão Estadual do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio Grande do Sul – CEZEE/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=63012&hTexto=&Hid_IDNorma=63012

Decreto n.º 49.119 - Institui Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – NEGEP. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57731&hTexto=&Hid_IDNorma=57731

Decreto n.º 48.956 - Institui a Política Setorial como elemento necessário ao 
desenvolvimento industrial do Estado do Rio Grande do Sul e fixa diretrizes para sua 
formatação e critérios de seleção de setores estratégicos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57509&hTexto=&Hid_IDNorma=57509

Lei nº 14.379 -  Institui o Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do Rio 
Grande do Sul – FUNDOLEITE/RS –, altera a Lei n.º 8.820 e a Lei n.º 8.109. 
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http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2014379&idNorm
a=1260&tipo=pdf

Lei n.º 14.820 - Altera a Lei n.º 14.379, que institui o Fundo de Desenvolvimento da 
Cadeia Produtiva do Leite do Rio Grande do Sul – Fundoleite/RS, altera a Lei n.º 8.820 e a 
Lei n.º 8.109, detalhando-a.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62733&hTexto=&Hid_IDNorma=62733

Decreto nº 52.479 - Institui o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura – 
PRÓ- OLIVA.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62221&hTexto=&Hid_IDNorma=62221

Lei n.º 14.185 - Cria o Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da 
Erva-Mate do Estado – FUNDOMATE.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2014185&idNorm
a=1310&tipo=pdf

Lei n.º 14.823 - Altera a Lei n.º 14.185, que dispõe sobre a produção, industrialização, 
circulação e comercialização da erva-mate, seus derivados e congêneres e cria o Fundo de 
Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva-Mate do Estado – Fundomate.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62736&hTexto=&Hid_IDNorma=62736

Lei n.º 11.246 - Institui o Fundo para Investimento e Desenvolvimento Tecnológico do 
Estado do Rio Grande do Sul – FITEC/RS (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011246&idNorm
a=1292&tipo=pdf

Lei n.º 14.805 - Altera a Lei n.º 6.537, que dispõe sobre o procedimento tributário 
administrativo, a Lei n.º 8.820, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, e a Lei n.º 11.246, que institui o Fundo para 
Investimento e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul – Fitec/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62711&hTexto=&Hid_IDNorma=62711

Lei n.º 14.809 - Altera a Lei n.º 14.388, que cria o Programa de Incentivos à Cadeia 
Produtiva de Veículos de Transporte de Carga – PROCAM/RS – e introduz modificações 
na Lei n.º 8.820, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
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Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62715&hTexto=&Hid_IDNorma=62715

Decreto n.º 10.533 - Institui o Programa Carne de Qualidade e introduz alterações na Lei 
n.º 8.820.

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12064&hTexto=&Hid_IDNorma=12064

Decreto n.º 52.814 - Altera o Decreto nº 42.605, que instituiu o Programa de Promoção 
das Exportações do Estado do Rio Grande do Sul – EXPORTA-RS (se encaixa nos ODS 8 
e 17).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62700&hTexto=&Hid_IDNorma=62700

Decreto n.º 52.607 - Institui o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação 
Regional – PDAR-RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62414&hTexto=&Hid_IDNorma=62414

Decreto n.º 52.582 - Institui Comitê de Planejamento de Mineração do Estado do Rio 
Grande do Sul – COMERGS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62380&hTexto=&Hid_IDNorma=62380

Decreto n.º 52.579 - Institui o Sistema Estadual de Gestão de Convênios. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62377&hTexto=&Hid_IDNorma=62377

Decreto n.º 52.580 - Institui Grupo de Trabalho para elaboração de estudos técnico-
científicos para o exercício do controle ambiental da pesca, o consumo sustentável, o 
manejo ecológico das espécies, a proteção da ictiofauna marinha e o licenciamento de 
atividade pesqueira no âmbito estadual (se encaixa nos ODS 8, 12, 14 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62378&hTexto=&Hid_IDNorma=62378

Decreto n.º 52.496 - Estabelece o limite de subsídio e a forma que poderão ser efetuadas as 
operações de crédito com recursos do Fundo Social do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, pelo Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER/RS, para apoio à 
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Agricultura Familiar e Camponesa, visando apoiar seus projetos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62242&hTexto=&Hid_IDNorma=62242

Decreto n.º 52.281 - Constitui o “Fórum de Estudos sobre o Imposto de Fronteira”. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61944&hTexto=&Hid_IDNorma=61944

Decreto nº - 48.201 - Institui o Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio 
Grande do Sul – COPERGS (se encaixa nos ODS 7 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56437&hTexto=&Hid_IDNorma=56437

Decreto n.º 52.282 - Dá nova redação ao Decreto nº 48.201, que institui o Comitê de 
Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul – COPERGS (se encaixa nos 
ODS 7 e 8).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61945&hTexto=&Hid_IDNorma=61945

Decreto n.º 48.396 - Institui o Sistema de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do 
Sul – SDRS e cria a Sala do Investidor. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56694&hTexto=&Hid_IDNorma=56694

Decreto n.º 48.164 - Institui o Programa Gaúcho de Microcrédito. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56371&hTexto=&Hid_IDNorma=56371

Decreto n.º 48.121 - Institui um Grupo de Trabalho com a finalidade de acompanhar os 
processos de instalação de empresas na Zona Mista para Indústrias, Centros de Distribuição 
e Serviços Correlatos de Guaíba. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56272&hTexto=&Hid_IDNorma=56272

Decreto n.º 47.956 - Cria Grupo de Trabalho para a realização de estudos sobre Políticas 
de Cooperativismo Rural no Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56037&hTexto=&Hid_IDNorma=56037

Lei n.º 13.595 -  Dispõe sobre a institucionalização, a estruturação e o funcionamento do 
Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul – 
COREDES-RS. 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=55602&hTexto=&Hid_IDNorma=55602

Lei n.º 13.518 – Institui no Estado do Rio Grande do Sul o Programa Gaúcho de Artesanato 
 PGA  e cria o Comitê Gaúcho de Artesanato – CGA. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013518&idNorm
a=1213&tipo=pdf

Decreto n.º 51.871 - Altera o Decreto nº 48.396, que institui o Sistema de 
Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - SDRS, e cria a Sala do Investidor. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61402&hTexto=&Hid_IDNorma=61402

Decreto n.º 51.731 - Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de construção da Agenda 
Gaúcha de Trabalho Decente para a Juventude. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61240&hTexto=&Hid_IDNorma=61240

Decreto n.º 51.680 - Aprova a Regimento Interno do Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais — FEAPER. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61180&hTexto=&Hid_IDNorma=61180

Lei n.º 14.245 - Institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e 
Social no Estado do RS – PEATERS –, institui o Programa Estadual de Assistência Técnica 
e Extensão Rural e Social do RS – PROATERS –, cria o Fundo Estadual de Assistência 
Técnica e Extensão Rural e Social – FUNDATERS –, cria o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS –, e altera a Lei n.º 10.716. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59373&hTexto=&Hid_IDNorma=59373

Decreto n.º 51.565 - Regulamenta a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Social no Estado do Rio Grande do Sul – PEATERS – o Programa Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural e Social do RS – PROATERS – o Fundo Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural e Social – FUNDATERS – e o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS, instituídos pela Lei nº 14.245. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61006&hTexto=&Hid_IDNorma=61006

Decreto n.º 51.294 - Altera o Decreto nº 49.425, que institui Comissão Especial de 
Licitações no âmbito do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e 
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Social do Estado do Rio Grande do Sul – PROREDES–BIRD. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60651&hTexto=&Hid_IDNorma=60651

Decreto n.º 51.273 - Cria o Fórum Estadual de Gás Natural, Petróleo e Indústria Naval do 
Rio Grande do Sul (se encaixa nos ODS 8 e 13). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60627&hTexto=&Hid_IDNorma=60627

Lei n.º 14.378 - Institui o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite no 
Rio Grande do Sul − PRODELEITE/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60293&hTexto=&Hid_IDNorma=60293

Decreto n.º 51.047 - Cria o Grupo Gestor do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC – 
Cidades Históricas – GGPACCH. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60266&hTexto=&Hid_IDNorma=60266

Decreto n.º 50.975 - Institui o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa do 
Estado do Rio Grande do Sul – RS CRIATIVO. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60179&hTexto=&Hid_IDNorma=60179

Lei n.º 14.371 - Dispõe sobre a Política Estadual de Turismo, cria o Sistema Estadual de 
Turismo e o Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60135&hTexto=&Hid_IDNorma=60135

Decreto n.º 50.562 - Regulamenta o Fundo de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos 
Locais – FUNDOAPL.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59641&hTexto=&Hid_IDNorma=59641

Decreto n.º 50.500 - Institui Grupo de Trabalho para desenvolver estudos necessários com 
vista à elaboração do Programa de Sustentabilidade Ambiental. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59557&hTexto=&Hid_IDNorma=59557

Decreto n.º 50.335 - Institui o Sistema de Acompanhamento de Recomendações (SISAR) 
com a finalidade de monitorar o desenvolvimento das propostas de políticas públicas 
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elaboradas no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande 
do Sul (CDES/RS).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59335&hTexto=&Hid_IDNorma=59335

Decreto n.º 50.305 - Institui o Programa Gaúcho de Compras para o Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar e da Economia Solidária – Compra Coletiva (se encaixa nos ODS 2, 8 
e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59294&hTexto=&Hid_IDNorma=59294

Decreto n.º 49.539 - Estabelece o limite de subsídio e a forma dos financiamentos que 
poderão ser efetuados pelo FUNTERRA/RS, para as operações de crédito com recursos do 
Fundo Social da União e para os financiamentos com recursos do Tesouro do Estado 
originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, 
destinados à execução de demandas, com a finalidade de apoiar projetos de infraestrutura 
básica e produtiva dos assentamentos da reforma agrária. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58283&hTexto=&Hid_IDNorma=58283

Decreto n.º 49.483 - Convoca a 1ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional, 
com a finalidade de promover debate, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, com 
vista à reformulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58212&hTexto=&Hid_IDNorma=58212

Lei n.º 13.196 - Estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica, define mecanismos de gestão aplicáveis às instituições científicas e 
tecnológicas do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52917&hTexto=&Hid_IDNorma=52917

Decreto n.º 46.781 - Institui o Programa PRÓ-INOVAÇÃO/RS, no âmbito das ações 
voltadas à regulamentação da Lei nº 13.196 (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=53449&hTexto=&Hid_IDNorma=53449

Decreto n.º 49.354 - Regulamenta o Capítulo VII da Lei n° 13.196, que dispõe sobre os 
Parques Científicos e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, e institui o Programa 
RS TECNÓPOLE de Apoio às Incubadoras de Base Tecnológica e de Indústria Criativa – 
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RS INCUBADORAS (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58038&hTexto=&Hid_IDNorma=58038

Decreto n.º 49.355 - Dispõe sobre o Programa Gaúcho de Parques Científicos e 
Tecnológicos – Programa PGtec – previsto no Capítulo VII da Lei nº 13.196 (se encaixa 
nos ODS 8 e 9).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58039&hTexto=&Hid_IDNorma=58039

Decreto n.º 46.840 - Institui o Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos – 
PROGRAMAS PGtec, como instrumento para regulamentar o disposto no Capítulo VII da 
Lei nº 13.196. (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=53575&hTexto=&Hid_IDNorma=53575

Decreto n.º 45.281 - Institui o Comitê Estadual de Apoio aos Novos Investimentos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=51048&hTexto=&Hid_IDNorma=51048

- Decreto n.º 44.968 - Cria a câmara Setorial de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50538&hTexto=&Hid_IDNorma=50538

Decreto n.º 49.341 - Cria o Programa de Agroindústria Familiar do Rio Grande do Sul, 
institui o selo de marca de certificação “Sabor Gaúcho” (se encaixa nos ODS 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58012&hTexto=&Hid_IDNorma=58012

Lei n.º 13.865 - Institui o Programa de Revitalização das Cooperativas do RS – 
RECOOP/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57171&hTexto=&Hid_IDNorma=57171

Decreto n.º 49.332 - Regulamenta o Programa de Revitalização das Cooperativas do Rio 
Grande do Sul – RECOOP/RS, instituído pela Lei nº 13.865 e o Fundo de Aval para 
Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, criado pela Lei nº 13.863. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57998&hTexto=&Hid_IDNorma=57998
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Lei n.º 13.839 - Institui a Política Estadual de Fomento à Economia da Cooperação. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2013839&idNorm
a=1122&tipo=pdf

Lei n.º 13.531 - Institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=55034&hTexto=&Hid_IDNorma=55034

Lei n.º 11.995 - Define a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo (se encaixa nos 
ODS 8 e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011995&idNorm
a=1222&tipo=pdf

Lei n.º 11.570 - Dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado do Rio Grande do Sul 
(se encaixa nos ODS 8 e 12).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2575&hTexto=&Hid_IDNorma=2575

Decreto n.º 43.295 - Institui o Programa "RS COMPETITIVO". 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47885&hTexto=&Hid_IDNorma=47885

Decreto n.º 43.018 - Institui o Programa de Inclusão Indígena nas Políticas Públicas.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47460&hTexto=&Hid_IDNorma=47460

Decreto n.º 42.919 - Cria o Programa 1º Crédito para a Juventude Rural do RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47317&hTexto=&Hid_IDNorma=47317

Decreto n.º 42.810 - Fica instituído o Programa Ação Total de Regularização Fundiária 
com Inclusão Social (se encaixa nos ODS 8 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47259&hTexto=&Hid_IDNorma=47259

Decreto n.º 42.603 – Institui uma rede de Núcleos Regionais de Articulação Para o 
Desenvolvimento - NURADs/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46891&hTexto=&Hid_IDNorma=46891
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Decreto n.º 42.390 - Institui o Comitê Executivo com a finalidade de elaborar o Programa 
Estadual de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual – PROCINE. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46584&hTexto=&Hid_IDNorma=46584

Lei n.º 11.931 - Institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – 
CODES.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=668&hTexto=&Hid_IDNorma=668

Decreto n.º 41.975 - Institui o Programa de Pecuária Familiar (se encaixa nos ODS 2 e 8).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=668&hTexto=&Hid_IDNorma=668

Decreto n.º 41.620 - Institui o Programa Estadual de Desenvolvimento, Coordenação e 
Qualidade do Sistema Agroindustrial da Carne de Gado Vacum, Ovino e Bufalino - 
AGREGAR-RS CARNES (se encaixa nos ODS 2 e 8). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2908&hTexto=&Hid_IDNorma=2908

Decreto n.º 41.501 - Institui o Programa de Desenvolvimento do Setor de Pedras Preciosas 
do Rio Grande do Sul (se encaixa nos ODS 8, 9 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1128&hTexto=&Hid_IDNorma=1128

Decreto n.º 41.331 – Fica instituído o Programa de Apoio aos Sistemas Locais de Produção 
do Rio Grande do Sul - Programa SLPs (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1463&hTexto=&Hid_IDNorma=1463

Decreto n.º 40.898 – Institui o Programa de Fortalecimento das Cooperativas e 
Associações de Agricultores Familiares e Assentados (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1926&hTexto=&Hid_IDNorma=1926

Decreto n.º 40.748 – Institui o Programa de Desenvolvimento para Rochas Ornamentais da 
Metade Sul do Rio Grande do Sul (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2257&hTexto=&Hid_IDNorma=2257

Decreto n.º 40.275 - Institui o Programa Estadual de Crédito Assistido às Micro e 
Pequenas Empresas, às Cooperativas e aos Trabalhadores do Setor Informal. 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3005&hTexto=&Hid_IDNorma=3005

Decreto n.º 40.230 - Cria o Programa Gaúcho de Informática. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2955&hTexto=&Hid_IDNorma=2955

Decreto n.º 40.196 - Institui o Programa Extensão Empresarial – PEE. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3368&hTexto=&Hid_IDNorma=3368

Decreto n.º 40.133 - Cria o Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e 
Aproveitamento da Cana-de-Açúcar e seus derivados - PRODECANA. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3181&hTexto=&Hid_IDNorma=3181

Decreto n.º 40.079 – Cria o Programa da Agroindústria Familiar. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=3634&hTexto=&Hid_IDNorma=3634

Lei n.º 11.440 - Cria o Certificado Responsabilidade Social – RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011440&idNorm
a=219&tipo=pdf

Lei n.º 10.989 - Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização da uva, do vinho e 
derivados da uva e do vinho, cria o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do 
Estado – FUNDOVITIS.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2010989&idNorm
a=516&tipo=pdf

Decreto n.º 38.988 - Aprova o Regulamento da Lei n.º 10.989, que dispõe sobre a 
produção, circulação e comercialização da uva, do vinho e derivados da uva e do vinho. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=5801&hTexto=&Hid_IDNorma=5801

Decreto n.º 38.860 - Aprova o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento da 
Ovinocultura do Estado – FUNDOVINOS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6174&hTexto=&Hid_IDNorma=6174
Lei n.º 11.169 - Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização da carne ovina, lã e 
seus derivados, cria o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado – 
FUNDOVINOS, introduz modificações na Lei nº 8.109. 
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http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011169&idNorm
a=65&tipo=pdf

Decreto n.º 38.344 - Institui o Programa Gaúcho de Alta Tecnologia - RS/HI-TEC (se 
encaixa nos ODS 8 e 9).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6778&hTexto=&Hid_IDNorma=6778

Lei n.º 11.085 - Institui o Fundo de Desenvolvimento para Complexos Industriais - 
FDI/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011085&idNorm
a=295&tipo=pdf

Lei n.º 11.028 - Institui o Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul – 
FUNDOPEM/RS (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=7547&hTexto=&Hid_IDNorma=7547

Decreto n.º 37.865 - Aprova e institui o Regimento Interno do Fundo de Desenvolvimento 
da Vitivinicultura – FUNDOVITIS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=7940&hTexto=&Hid_IDNorma=7940

Decreto n.º 34.634 - Institui o Programa de Reestruturação e Desenvolvimento do Setor de 
Vitivinícola do Rio Grande do Sul – PROVITIS (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14849&hTexto=&Hid_IDNorma=14849

Decreto n.º 37.349 - Cria o Programa Jovem-Rio-Grande-Rural. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=9058&hTexto=&Hid_IDNorma=9058

Decreto n.º 37.324 - Institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico – 
CODEC.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=9456&hTexto=&Hid_IDNorma=9456

Lei n.º 10.833 - Institui o Fundo de Estímulo ao Beneficiamento de Arroz no Estado do Rio 
Grande do Sul - FEBA/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=10417&hTexto=&Hid_IDNorma=10417
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Decreto n.º 36.530 - Cria o Programa "RS EMPREGO - UM TRABALHO DE TODOS" e 
determina a Instituição do Comitê Estadual do Emprego. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11300&hTexto=&Hid_IDNorma=11300

Lei n.º 10.715 - Institui o Fundo para Recuperação Industrial do RS – PRIN/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2010715&idNorm
a=312&tipo=pdf

Decreto n.º 36.490 - Regulamenta a Lei n.º 10.715, que institui o Fundo para Recuperação 
Industrial do Rio Grande do Sul – PRIN/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11160&hTexto=&Hid_IDNorma=11160

Decreto n.º 36.495 - Regulamenta o Fundo de Apoio à Microempresa, ao Microprodutor 
Rural e à Empresa de Pequeno Porte (FUNAMEP). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11165&hTexto=&Hid_IDNorma=11165

Decreto n.º 36.359 - Institui o Programa Gaúcho de Apoio Tecnológico ao 
Desenvolvimento do Estado (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11402&hTexto=&Hid_IDNorma=11402

Decreto n.º 36.188 - Disciplina o Programa de Condomínios Industriais para 
Microempresas. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11635&hTexto=&Hid_IDNorma=11635

Decreto n.º 36.161 - Institui o Comitê Estadual de Concessões de Serviços Públicos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12107&hTexto=&Hid_IDNorma=12107

Decreto n.º 35.442 - Institui a Comissão Tripartite e Paritária de Emprego no RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12977&hTexto=&Hid_IDNorma=12977

Decreto n.º 35.426 -  Institui o Programa Extremo-Sul Competitivo – PRODESUL/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12953&hTexto=&Hid_IDNorma=12953
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Decreto n.º 35.385 - Institui o Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentado nos 
Municípios de Pelotas, São José do Norte e Rio Grande – PROJETO PONTA RASA. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12905&hTexto=&Hid_IDNorma=12905

Lei n.º 9.829 - Institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Transformação de 
Produtos Petroquímicos e Químicos do RS – Proplast – RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14880&hTexto=&Hid_IDNorma=14880

Lei n.º 9.825 - Institui o Programa de Recuperação Industrial do RS – PRIN-RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=14873&hTexto=&Hid_IDNorma=14873

Decreto n.º 32.785 - Institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=20334&hTexto=&Hid_IDNorma=20334

Lei n.º 11.817 - Institui o Programa Estadual de Apoio à Implementação do Sistema Local 
de Produção Cerâmico na Região da Campanha - Programa SLP Cerâmico. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=881&hTexto=&Hid_IDNorma=881

Decreto n.º 37.061 – Institui o Programa de Fomento ao Pólo Oleoquímico do RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=10010&hTexto=&Hid_IDNorma=10010

9. Legislação relacionada ao ODS 9 – Inovação e Infraestrutura
Decreto nº 52.388 - Institui o Programa de Reorganização, Aperfeiçoamento e Promoção 
da Eficiência da Administração Pública Estadual – PRAE. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62101&hTexto=&Hid_IDNorma=62101

Decreto n.º 51.103 - Institui o Polo Naval do Guaíba. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60369&hTexto=&Hid_IDNorma=60369

Lei n.º 14.388 - Cria o Programa de Incentivos à Cadeia Produtiva de Veículos de 
Transporte de Carga – PROCAM/RS – e faz alterações na Lei n.º 8.820. 
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http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2014388&idNorm
a=1306&tipo=pdf

Decreto nº 52.616: Institui a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC-
RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62423&hTexto=&Hid_IDNorma=62423

Decreto n.º 51.595 - Institui a Política de Desenvolvimento de Regiões Afetadas por 
Empreendimentos Hidrelétricos – PDRAEH, e a Política Estadual dos Atingidos por 
Empreendimentos Hidrelétricos no Estado do Rio Grande do Sul – PEAEH. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61045&hTexto=&Hid_IDNorma=61045

Lei n.º 10.116 - Lei do Desenvolvimento Urbano (se encaixa nos ODS 9 e 11). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=13479&hTexto=&Hid_IDNorma=13479

Lei n.º 13.838 - Cria o Programa de Promoção do Investimento no RS – Investe/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57027&hTexto=&Hid_IDNorma=57027

Decreto n.º 50.272 – Institui o Programa de Apoio e de Desenvolvimento da Infraestrutura 
Rural.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59248&hTexto=&Hid_IDNorma=59248

Decreto n.º 29.970 - Dispõe sobre a organização do Sistema de Pesquisa Científica e 
Tecnológica.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=25690&hTexto=&Hid_IDNorma=25690

Lei n.º 9.118 - Institui o título honorífico "PRÊMIO DESTAQUE EM EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA". 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=17991&hTexto=&Hid_IDNorma=17991

Lei n.º 9.129 - Cria a Secretaria de Ciência e Tecnologia. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%209129&idNorma
=446&tipo=pdf
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Lei n.º 10.534 - Institui o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=15744&hTexto=&Hid_IDNorma=15744

Decreto n.º 36.690 - Institui o Parque Tecnológico da Região Metropolitana de Porto 
Alegre.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=10658&hTexto=&Hid_IDNorma=10658

 Decreto n.º 37.437 - Determina a priorização do Projeto "Centros Avançados em 
Biotecnologia Animal e Vegetal" no Programa Gaúcho de Apoio Tecnológico ao 
Desenvolvimento do Estado e prioriza ações complementares ao Projeto Polo Oleoquímico. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=9126&hTexto=&Hid_IDNorma=9126

Decreto n.º 38.780 - Institui o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Automotiva do 
Rio Grande do Sul – PDCA/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6089&hTexto=&Hid_IDNorma=6089

Decreto n.º 42.676 - Institui o Programa Gaúcho de Biodiesel – PROBIODIESEL/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=46998&hTexto=&Hid_IDNorma=46998

Decreto n.º 42.738 – Institui o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 
Habitat – PBQP-H – no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47042&hTexto=&Hid_IDNorma=47042

Decreto n.º 43.217 – Institui o Núcleo Gestor de Tecnologia para o Setor Leiteiro.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47779&hTexto=&Hid_IDNorma=47779

Lei n.º 12.354 - Cria a Política Gaúcha de Incentivo ao Cultivo da Mamona - MAMONA-
RS (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=49068&hTexto=&Hid_IDNorma=49068
Decreto n.º 44.251 – Institui o Programa de Inovação – RS Tec. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=49349&hTexto=&Hid_IDNorma=49349
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Decreto n.º 44.674 - Cria o Comitê Gestor dos Arranjos Produtivos de Alta Tecnologia e 
Inovação do RS, doravante denominado AP/ALTA TECNOLOGIA-RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50083&hTexto=&Hid_IDNorma=50083

Decreto n.º 44.723 -  Institui o Fórum Gaúcho de Produção mais Limpa. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50169&hTexto=&Hid_IDNorma=50169

Lei n.º 12.912 - Institui a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia no RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=51483&hTexto=&Hid_IDNorma=51483

Lei n.º 13.515 - Fica instituído o Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de 
Corte Familiar – PECFAM (se encaixa nos ODS 8 e 9). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=54929&hTexto=&Hid_IDNorma=54929

Lei nº 14.009 - Dispõe sobre a adoção de formatos abertos de arquivos para criação, 
armazenamento e disponibilização digital de documentos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57851&hTexto=&Hid_IDNorma=57851

Decreto nº 49.766 - Institui o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande 
do Sul – CUSTOS/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58559&hTexto=&Hid_IDNorma=58559

10. Legislação relacionada ao ODS 10 – Redução das desigualdades
Decreto nº 52.223 - Regulamenta o sistema de cotas raciais para negros (as) em concursos 
públicos no serviço público estadual. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61869&hTexto=&Hid_IDNorma=61869

Lei nº 11.517 - Institui a Política Estadual do Idoso. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=2932&hTexto=&Hid_IDNorma=2932 

Decreto nº 49.854 - Institui Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo Institucional. 
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58677&hTexto=&Hid_IDNorma=58677

Decreto nº 48.888 - Institui o Comitê Gestor do Programa de Combate às Desigualdades 
Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57406&hTexto=&Hid_IDNorma=57406

Lei n.º 13.694 - Institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=55774&hTexto=&Hid_IDNorma=55774

Decreto n.º 44.789 - Institui o Programa de Apoio ao Combate às Desigualdades Regionais 
no Rio Grande do Sul - RS DESIGUALDADES, e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50295&hTexto=&Hid_IDNorma=50295

Decreto n.º 52.461 - Altera o Decreto nº 50.503, que regulamenta o disposto na Lei nº 
14.246, que cria o Conselho de Juventude do Rio Grande do Sul - CONJUVE/RS, e cria o 
Fórum de Entidades da Juventude do Rio Grande do Sul – FEJU. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62192&hTexto=&Hid_IDNorma=62192

11. Legislação relacionada ao ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis
Decreto n.º 48.270 - Institui o Banco de Terras do Estado do Rio Grande do Sul. em 
observância às diretrizes constantes no art. 4°, inciso II, da Lei n° 13.017, que dispõe sobre 
o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56528&hTexto=&Hid_IDNorma=56528

Decreto nº 50.156 - Institui o Comitê Gaúcho de Acessibilidade: Tecnologia e Informação 
– CGATI. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59097&hTexto=&Hid_IDNorma=59097

Lei n.º 14.528 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos (se encaixa nos ODS 3, 8, 
12, 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60798&hTexto=&Hid_IDNorma=60798
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12. Legislação relacionada ao ODS 12 – Consumo Responsável
Lei n.º 13.185 - Institui o Selo Biocombustível Sustentável da Agricultura Familiar no 
Estado do Rio Grande do Sul (se encaixa nos ODS 6, 7, 8 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=52828&hTexto=&Hid_IDNorma=52828

Lei n.º 10.689 - Dispõe sobre o controle de resíduos resultantes do uso de anabolizantes em 
animais destinados ao consumo (se encaixa nos ODS 2 e 12). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=11548&hTexto=&Hid_IDNorma=11548

13. Legislação relacionada ao ODS 13 – Combate às Mudanças Climáticas
Lei n.º 13.594 - Institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas − PGMC. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=55601&hTexto=&Hid_IDNorma=55601

Decreto n.º 51.874 - Aprova o Regimento Interno da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental – Henrique Luis Roessler – FEPAM (se encaixa nos ODS 13 e 15). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61405&hTexto=&Hid_IDNorma=61405

Decreto n.º 50.590 - Institui o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 
Agricultura do Rio Grande do Sul – Plano ABC/RS (se encaixa nos ODS 11 e 13). 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=59673&hTexto=&Hid_IDNorma=59673

Decreto n.º 49.484 - Institui o Comitê Gestor do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58213&hTexto=&Hid_IDNorma=58213

Decreto n.º 45.098 - Cria o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=50735&hTexto=&Hid_IDNorma=50735

Decreto n.º 30.901 - Cria o Centro Estadual de Conservação do Solo (se encaixa nos ODS 
13 e 15).
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=24153&hTexto=&Hid_IDNorma=24153

Decreto n.º 23.082 - Institui a Política Estadual de Proteção Ambiental e organiza sob a 
forma de Sistema as atividades de Proteção do Meio Ambiente. (se encaixa nos ODS 6, 13 
e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=34477&hTexto=&Hid_IDNorma=34477

14. Legislação relacionada ao ODS 14 – Vida Debaixo da Água
Lei n.º 12.371 - Cria a Área de Proteção Ambiental – APA – Estadual Delta do Jacuí e o 
Parque Estadual Delta do Jacuí.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=49122&hTexto=&Hid_IDNorma=49122

Decreto n.º 43.637 - Cria a Área de Proteção Ambiental – APA – Estadual Delta do Jacuí.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=47998&hTexto=&Hid_IDNorma=47998

15. Legislação relacionada ao ODS 15 – Vida Sobre a Terra
Lei n.º 13.913 - Institui tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para empresas e 
sociedades civis estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul que atuam na preservação, 
conservação e recuperação do meio ambiente. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57267&hTexto=&Hid_IDNorma=57267

Lei n.º 11.520 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 
Sul (se encaixa nos ODS 13 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011520&idNorm
a=11&tipo=pdf

Decreto n.º 42.009 - Cria o Parque Estadual de Itapeva. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=724&hTexto=&Hid_IDNorma=724

Decreto n.º 41.559 - Cria o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=1235&hTexto=&Hid_IDNorma=1235
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34477&hTexto=&Hid_IDNorma=34477
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49122&hTexto=&Hid_IDNorma=49122
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49122&hTexto=&Hid_IDNorma=49122
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=47998&hTexto=&Hid_IDNorma=47998
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=47998&hTexto=&Hid_IDNorma=47998
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57267&hTexto=&Hid_IDNorma=57267
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57267&hTexto=&Hid_IDNorma=57267
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011520&idNorma=11&tipo=pdf
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2011520&idNorma=11&tipo=pdf
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=724&hTexto=&Hid_IDNorma=724
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=724&hTexto=&Hid_IDNorma=724
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=1235&hTexto=&Hid_IDNorma=1235
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=1235&hTexto=&Hid_IDNorma=1235


Decreto n.º 38.355 - Estabelece as normas básicas para o manejo dos recursos florestais 
nativos do Estado do Rio Grande do Sul de acordo com a legislação vigente. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=6791&hTexto=&Hid_IDNorma=6791

Decreto n.º 38.136 - Institui Projeto de Recuperação da Fertilidade dos Solos do RS 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=7020&hTexto=&Hid_IDNorma=7020

Decreto n.º 37.346 - Cria a Área de Proteção Ambiental – APA – Rota do Sol (se encaixa 
nos ODS 6 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=9054&hTexto=&Hid_IDNorma=9054

Lei n.º 10.330 - Dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental 
(SISEPRA), a elaboração, implementação e controle da política ambiental. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2010330&idNorm
a=247&tipo=pdf

Decreto n.º 35.673 - Aprova o Estatuto do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio 
Gravataí.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12816&hTexto=&Hid_IDNorma=12816

Decreto n.º 34.573 - Aprova o Regulamento dos Parques do RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=15066&hTexto=&Hid_IDNorma=15066

Lei n.º 9.519 - Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul. 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%209519&idNorma
=954&tipo=pdf

Lei n.º 9.474 - Dispõe sobre a preservação do solo agrícola (se encaixa nos ODS 6 e 15).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=16290&hTexto=&Hid_IDNorma=16290

Decreto n.º 28.436 - Institui o Plano Básico do Parque Estadual Delta do Jacuí. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=27679&hTexto=&Hid_IDNorma=27679
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=15066&hTexto=&Hid_IDNorma=15066
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=15066&hTexto=&Hid_IDNorma=15066
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%209519&idNorma=954&tipo=pdf
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http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=16290&hTexto=&Hid_IDNorma=16290
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=27679&hTexto=&Hid_IDNorma=27679
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=27679&hTexto=&Hid_IDNorma=27679


16. Legislação relacionada ao ODS 16 – Paz e Justiça
Decreto n.º 52.204 - Institui o Sistema Integrado de Segurança Pública. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=61829&hTexto=&Hid_IDNorma=61829

Decreto n.º 49.729 - Institui o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e 
Vítimas de Tráfico de Pessoas do RS – COMIRAT/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=58497&hTexto=&Hid_IDNorma=58497

Decreto nº 52.736 - Institui Fórum Permanente de Medidas Socioeducativas do RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62583&hTexto=&Hid_IDNorma=62583 

Decreto n.º 49.123 - Institui Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no 
Estado do Rio Grande do Sul – COETRAE/RS. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=57736&hTexto=&Hid_IDNorma=57736

Lei nº 14.842 - Institui a Política Estadual de Direitos Humanos e Assistência a Filhos de 
Pais Privados de Liberdade ou submetidos à medida socioeducativa de internação nos 
termos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – e dá outras providências. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62914&hTexto=&Hid_IDNorma=62914

17. Legislação relacionada ao ODS 17 – Parcerias pelas Metas
Decreto n.º 51.510 - Institui o Comitê de Articulação entre Estado e Municípios. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=60943&hTexto=&Hid_IDNorma=60943

Decreto n.º 34.246 - Institui o "Programa Rio Grande do Sul Internacional". 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=16088&hTexto=&Hid_IDNorma=16088

Decreto n.º 35.763 - Institui o PROGRAMA SULFRONTEIRAS (se encaixa nos ODS 15 
e 17).
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=12438&hTexto=&Hid_IDNorma=12438
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Decreto n.º 52.514 - Institui a Rede de Governança no âmbito da Administração Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=62268&hTexto=&Hid_IDNorma=62268

Lei Complementar n.º 12.281 - Institui a Rede de Municípios de Fronteira com Países do 
Mercosul (se encaixa nos ODS 8 e 15). 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=48714&hTexto=&Hid_IDNorma=48714
Decreto n.º 39.313 – Institui o Gabinete do MERCOSUL. 
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=4725&hTexto=&Hid_IDNorma=4725

Decreto n.º 48.198 - Institui o Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira do 
Estado do Rio Grande do Sul – Núcleo/RS.
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNorm
as=56426&hTexto=&Hid_IDNorma=56426
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Luiz Henrique Pantaleão – Assessor Técnico da Comissão

Elenice Maria de Mello – Secretária da Comissão

EQUIPE DE APOIO
Caio Ceccagno – Assessor Parlamentar

Jeferson Santos Froes – Assessor Parlamentar 

Paola Cristina Vernareccia Cestari – Assessora da Imprensa

Marianna de Barros Dilda - Assessora Parlamentar

Lara J. Rieth – Voluntária.


