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aSSembleia legiSlativa 
de portaS abertaS

o ano de 2013 foi marcado por desafios maiores do que os 

habituais para o parlamento gaúcho 

logo em janeiro, a tragédia da boate Kiss, em Santa maria, ti-

rou a vida de 242 jovens e feriu outros 116, chocando milhões de 

gaúchos e brasileiros  Consciente da responsabilidade junto à so-

ciedade, o legislativo, prontamente, constituiu uma comissão de 

representação externa para acompanhar as investigações e tam-

bém prestar assistência aos feridos e suas famílias  ao mesmo 

tempo, foi criada uma comissão especial, que fez a revisão da le-

gislação vigente e propôs o aprimoramento do texto original, 

principalmente na prevenção e combate a incêndios  esse proje-

to foi aprovado no final do ano, com mudanças fundamentais nas 

regras sobre segurança 

a assembleia tem a determinação de se aproximar do povo 

gaúcho, de estar sempre perto de você  por isso, durante os me-

ses de junho e julho, ouvimos os anseios da população e passa-

mos a ser ainda mais transparentes, inclusive cortando gastos 

como o 14º e 15º salários dos parlamentares, que irá gerar uma 

economia de r$ 1,6 milhão até o fim de 2014  a divulgação das 

informações funcionais e financeiras de deputados e servidores 

foi mais uma ação no mesmo sentido  hoje, todos podem acessar 

estes e outros dados de forma livre e direta no portal transpa-

rência no legislativo 

mas a aproximação com o povo não foi uma via de mão úni-

ca  através de comissões, frentes parlamentares e do fórum 

democrático, a assembleia realizou dezenas de reuniões e au-

diências públicas no interior do rio grande do Sul  temas de 

grande repercussão, como o problema fundiário, a possibilidade 

de fechamento da emater/rS – ascar, o carvão mineral como 

fonte de energia, entre outros, foram exaustivamente debati-

dos pela sociedade  da participação popular, surgiram impor-

tantes propostas, como a renegociação da dívida com a união 

e a defesa do micro e pequeno empresário  questões como saú-

de e educação, principais reivindicações levantadas nos protes-

tos de rua, resultaram em importantes iniciativas  destacamos 

o projeto “deputado por um dia”, coordenado pela escola do 

legislativo e que oferece aos jovens a possibilidade de conhe-

cer e entender o funcionamento de um parlamento  o sucesso 

da iniciativa rendeu à assembleia o prêmio top Cidadania da 

abrh/rS 2013 

já a comemoração do centenário da biblioteca borges de me-

deiros, o fórum Saúde é Cidadania e os debates sobre o câncer 

de mama pautaram algumas ações no ano do legislativo  a Casa, 

inclusive, participou de eventos como a feira do livro e promo-

veu atividades durante o outubro rosa e o novembro azul 

no setor agrícola, uma comissão especial realizou completo 

diagnóstico do agronegócio gaúcho, que resultou em um docu-

mento sobre a realidade do mais expressivo setor de nossa eco-

nomia, gerador de riquezas materiais e culturais, de renda e divi-

sas, conhecimento técnico e tecnológico de sustentabilidade e 

equilíbrio demográfico  um dos mais importantes objetivos al-

cançados pelo parlamento foi debater e viabilizar toda a forma 

de incentivo, para que esta e as próximas gerações de produtores 

agrícolas possam dar conta do enorme desafio que é atender à 

demanda crescente de alimentos  a assembleia legislativa tem 

muito claro que é seu dever assistir ao produtor 
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outro destaque foi a Cpi da telefonia, a qual apurou a respon-

sabilidade das operadoras por danos ao consumidor e gerou um 

termo de ajustamento de conduta entre o ministério público fe-

deral, estadual e as prestadoras 

esses e muitos outros assuntos integram o relatório de ges-

tão 2013 Transparência e Participação  uma prestação de contas 

do parlamento com os gaúchos  afinal, é dever da Casa do po-

vo trabalhar pelo desenvolvimento do rio grande sempre per-

to de você 

Pedro Westphalen
preSidente da aSSembleia legiSlativa do rio grande do Sul
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para Sugerir, reClamar, Cobrar, elogiar ou qualquer outro aSSunto, aqui eStá a liSta 
com telefone e e-mail dos deputados. a assembleia sempre perto de você
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a auSteridade e a raCionalização doS gaStoS marCaram a geStão do deputado 
pedro WeStphalen no Comando do parlamento gaúCho  uma daS açõeS de 
deStaque foi a extinção do 14º e 15º SalárioS doS deputadoS

Seriedade Com 
oS reCurSoS públiCoS

a austeridade no controle dos gastos, a transparência nos atos 

da gestão e a agilidade na tomada de decisões são essenciais pa-

ra o funcionamento da assembleia legislativa  essas premissas 

são fundamentais para otimizar o gasto público, tornar a máquina 

mais eficiente e aprimorar ainda mais a relação com a sociedade 

Com orçamento de r$ 494.390.691,64, o legislativo deverá 

de   volver aos cofres do tesouro do estado r$ 26.445.000,00, resul-

  tan  te do controle no gerenciamento dos recursos que integram o 

or  çamento da Casa, o que mostra o compromisso com o uso racio-

nal do dinheiro público  outro destaque é que, para cumprir a missão 

cons  titucional de legislar e fiscalizar, a assembleia legislativa utiliza, 

por ano, o equivalente a 5,7 dias de arrecadação de tributos do esta-

  do – índice que vem caindo a cada ano  em 1999, por exemplo, eram 

ne  cessários 12 dias de arrecadação no rio grande do Sul para cobrir 

o orçamento da assembleia  em 2011 e 2012, esse período caiu para 

7 dias  dessa forma, a presidência do legislativo vem construindo 

uma gestão responsável e comprometida com a austeridade 

a assembleia legislativa é um exemplo no cumprimento da 

lei de responsabilidade fiscal, que estabelece percentuais má-

ximos de gasto com pessoal, de acordo com a receita Corrente 

líquida (rCl) do estado  o limite máximo de comprometimento 

é de 1,8179, e o limite prudencial, de 1,7270  ao longo dos anos, 

o legislativo vem se mantendo abaixo desse índice, chegando, 

no segundo quadrimestre de 2013, a 1,1 

valores contingenciados (em r$ milhões)

Contingenciamento orçamentário

26,4

20132012

21

2011

5,92

2010

5,78

2009

5,21

2008

7,11
dEvoLvidoS 
AoS CofrES 
do EStAdo
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compromisso 
com a lei de 
Responsabilidade 
Fiscal

valor máximo 1,8179%
valor prudencial 1,7270% 20132001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,1

1,8345

1,5697 1,5367 1,5229
1,4456 1,4163 1,426

1,27 1,2358
1,18 1,14 1,15
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merece destaque ainda o indicador que faz um comparativo 

entre a despesa de pessoal da assembleia legislativa e a recei-

ta do estado  enquanto a variação na receita Corrente líquida 

(rCl) no período de 1999 a 2012 era da ordem de 313,20%, os 

gastos com despesa de pessoal no parlamento foram de 

178,35% duas medidas propostas pela mesa diretora neste 

ano foram acolhidas e implementadas pelo presidente da as-

sembleia, deputado pedro Westphalen, passando por debate 

também no Colégio de líderes e aprovadas em plenário: a eli-
minação do 14º e do 15º salários dos parlamentares 

e a publicação nominal do salário dos servidores es-

taduais no site transparência  a divulgação dos salários se ini-

ciou em 3 de julho e só foi possível após a aprovação em plená-

rio do pl 110/2013 e a sanção do executivo à lei 14 255/2013  

essa lei permite a todo gestor do estado publicar o que ganha 

cada servidor público 

além disso, o legislativo trabalha para a adoção do ponto ele-

trônico, oferecendo mais controle na efetividade dos servidores  

atualmente, esse registro é feito de forma manual 

além dos salários, também podem ser conferidos no site trans-

parência os gastos mensais de cada gabinete parlamentar e 

os valores das diárias pagas a deputados e servidores 

mesa diretora 2013
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obras
no primeiro semestre, foi realizada a atualização geral do Plano 
de Prevenção e Proteção contra Incêndios de todos os 

prédios da Casa, de forma a cumprir o que está previsto na legis-

lação  a atual gestão também concluiu as obras da entrada do 
Palácio Farroupilha, das escadas de acesso e das cober-
turas de proteção aos veículos da assembleia legislativa 

o Palácio Farroupilha recebe, 
diariamente, cerca de 2 mil 
visitantes
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acessibilidade 
reconhecida

o trabalho para garantir a acessibilidade na sede do parlamen-

to gaúcho recebeu uma importante distinção neste ano  a assem-

bleia legislativa foi reconhecida com o Selo Acessibilidade, 

concedido pela Secretaria municipal de acessibilidade e inclusão 

Social, da prefeitura de porto alegre  a distinção é conferida a 

empresas e instituições que garantem de forma autônoma e con-

fortável elementos e soluções para tornarem seus espaços mais 

acessíveis  a entrega da certificação foi realizada no dia 3 de de-

zembro, em evento na federação das indústrias do rS (fiergs) 

o presidente do legislativo, deputado pedro Westphalen, 

destacou o trabalho que é desenvolvido nessa área  “Ao longo 
dos anos, a Assembleia vem se adequando e oferecen-
do cada vez mais possibilidades de acesso para a co-
munidade. Este é um trabalho que desenvolvemos du-
rante vários anos e que hoje tem o seu reconhecimen-
to”, disse Westphalen 
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www.al.rs.gov.br/transparenciaalrs

na Sala da Transparência, os cidadãos podem protocolar do-

cumentos e solicitar informações do poder legislativo  a Sala 

conta com seis computadores (para uso exclusivo de acesso às 

informações sobre o legislativo) e onze máquinas para uso geral 

da internet 

Sala no Palácio Farroupilha 
assegura espaço ao cidadão

em 2013, a aSSembleia promoveu importanteS açõeS que a deixaram ainda maiS tranSparente: 
divulgação doS SalárioS de ServidoreS, extinção do 14º e 15º SalárioS 
e diminuição da ajuda de CuSto aoS deputadoS

transparência ao alcance da sociedade
Com um trabalho reconhecido nacionalmente, o par-

lamento gaúcho é o que melhor atende a critérios de transpa-
rência entre as assembleias estaduais, segundo pesquisa da ong 

transparência brasil  em 2013, o plenário aprovou por unanimi-

dade o fim da ajuda de custo aos deputados estaduais, 

e também a extinção do 14º e 15º salários, gerando uma 

economia de R$ 1,6 milhão até o final de 2014 

o legislativo também divulga, desde julho, os dados dos 

agentes públicos e salários dos servidores no Portal Trans-
parência no Legislativo (http://www2 al rs gov br/transpa-

renciaalrs) publicar gastos, salários e outros indicadores mostra 

a transparência com a gestão pública e a importância das ativi-

dades parlamentares 



dezembro2013

maiS rigor na legiSlação 
Contra oS inCêndioS

foi por unanimidade que a assembleia legislativa aprovou o 

projeto de lei Complementar 155/2013, que qualifica e atualiza a 
prevenção e a proteção contra incêndios no estado  as mu-

danças geradas na lei estadual 10 987/1997 são um dos maiores 

avanços propiciados pelo legislativo neste ano, especialmente após 

a tragédia na boate Kiss, em Santa maria, que deixou 242 mortos  

a resposta da assembleia irá contribuir para evitar que novos epi-

sódios como esse, que chocaram o brasil e o mundo, se repitam 

entre os avanços, destaque para a proibição de expedição de 

licenças ou autorizações precárias, provisórias e definitivas de 

funcionamento de edificações sem apresentação do alvará expe-

dido pelo Corpo de bombeiros e a possibilidade de realizarem 

interdição, a qualquer momento, de estabelecimentos que ofe-

reçam riscos à população  as normas também fixam competên-

cias, atribuições, fiscalizações e sanções administrativas decor-

rentes do descumprimento da lei 

esse trabalho foi precedido da atuação da Comissão Espe-
cial de Revisão e Atualização de Leis contra Incêndio, 

presidida pelo deputado adão villaverde (pt)  o vice-presidente 

foi o deputado giovani feltes (pmdb) , e o relator, o deputado ju-

randir maciel (ptb)   o grupo foi responsável por revisar e atualizar 

a lei até então em vigor, para produzir uma legislação técnica, clara 

e rigorosa  durante quatro meses, foram realizadas 17 reuniões, 

12 audiências públicas e quatro encontros técnicos, com 

a participação da sociedade civil, das universidades, entidades de 

classe e de usuários, órgãos públicos municipais e estaduais, do 

poder judiciário, de especialistas do brasil e de outros países 

após promover debates envolvendo a sociedade civil e especialistas, o 
Parlamento aprovou projeto para qualificar a legislação que trata da 
prevenção e do combate a incêndios

o parlamento gaúCho Sediou o debate de importanteS temaS para o rio grande do Sul 
em 2013  entre eleS, eStavam a legiSlação para prevenção e Combate a inCêndioS, 
o Carvão mineral Como fonte alternativa de energia, a eduCação, 
aS reivindiCaçõeS doS jovenS que oCuparam aS ruaS e a mobilidade urbana
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engenheiro Russ Fleming relatou as providências tomadas pelos norte-americanos, em 2003, após incidente similar ao da Boate Kiss
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Cpi da telefonia resulta na 
assinatura de taC entre operadoras e 
ministérios públicos estadual e federal

a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia 

teve como objetivo apurar a responsabilidade por danos ao con-

sumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia, ofe-

recidos pelas operadoras que atuam no rio grande do Sul  os 

trabalhos terminaram no dia 4 de novembro e resultaram na 

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

entre os ministérios públicos federal e estadual com as opera-

doras oi, tim, vivo e Claro  os principais compromissos conti-

dos no documento são o investimento, por parte das operado-

ras, na melhoria do sinal em zonas não atendidas, especialmen-

te no meio rural; a facilitação de rescisão da linha por parte do 

consumidor com prova documental a ser entregue via SmS, in-

ternet ou presencialmente nas lojas; a implantação de canais de 

atendimento gratuito aos clientes; a realização de um mutirão 

para a recepção de reclamações de usuários; e a publicação das 

faturas no site da empresa 

o órgão técnico foi presidido pelo deputado ernani polo 

(pp), que também coordenou a comissão especial da telefonia 

criada pela união dos legisladores e legislativos estaduais (una-

le), e teve os deputados alexandre postal (pmdb) e daniel bor-

dignon (pt) como vice-presidente e relator, respectivamente  

no relatório final da Cpi, além do taC, são apontadas as neces-

sidades de uma revisão no marco regulatório do setor de tele-

fonia e que as agências reguladoras possam atuar respaldadas 

pela legislação 

Atividades
ao longo de 180 dias, o órgão técnico realizou quatro audiên-
cias públicas (Santa Cruz do Sul, Santa maria, Santana do li-

vramento e Caxias do Sul) e 21 reuniões, nas quais foram ou-

vidos representantes das operadoras de telefonia (embratel, oi, 

gvt, tim, nextel, Claro e vivo), da agência nacional de teleco-

municações (anatel), do ministério das Comunicações, oab/rS; 

ministério público federal e ministério público do estado; pro-

con/rS, defensoria pública do estado e poder judiciário; Câma-

ra de vereadores de porto alegre, Secretaria municipal extraor-

dinária para a Copa de 2014, Sindicato nacional das empresas de 

telefonia e de Serviço móvel Celular e pessoal (Sinditelebrasil), 

ufrgS, procuradoria-geral do município de porto alegre e pro-

motoria de justiça de defesa do meio ambiente de porto ale-

gre; Sindicato dos telefônicos do rS, representante do Sinttel 

– Sindicato dos telefônicos do rS; deputado estadual raul pont 

(pt) e deputados federais jerônimo goergen (pp/rS) e alceu 

moreira (pmdb/rS); Secretaria de fiscalização de desestatiza-

ção e regulação do Setor de energia e telecomunicações (Sefi-

denergia); farsul, fetag, fiergs, ocergs, famurs e uvergs; Crea 

e associação de defesa dos Consumidores (proteste) 

a Cpi da telefonia também realizou, em parceria com diversos 

órgãos, a coleta de mais de 3 mil assinaturas na petição pública 

que visa à edição do marco regulatório das telecomunicações  a ação 

ocorreu no parque da redenção, em porto alegre, no dia 14 de julho 
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diálogo com a juventude
a juventude, que saiu às ruas reivindicando mais educação, 

saúde e redução nas tarifas do transporte público, entre outras 

bandeiras, teve seus pleitos acolhidos no legislativo gaúcho  o 

presidente pedro Westphalen defendeu a importância de os par-

lamentares reafirmarem o valor da atividade política  “Nós so-
mos instrumentos de representação, somos ouvintes 
das vozes e dos anseios da sociedade, e precisamos es-
tar atentos a isso”, disse 

em setembro, integrantes do Cpers-Sindicato e representan-

tes do bloco de lutas, que defendem melhorias para o en-
sino e a redução de tarifas no transporte, entre outros 

pontos, tiveram suas demandas recebidas pela assembleia le-

gislativa  Com mediação do presidente pedro Westphalen, que 

falou com o governador tarso genro, o piratini reabriu a nego-

ciação com representantes do Cpers-Sindicato, os quais integra-

vam o grupo 

ainda, em setembro, a Comissão de Cidadania e direitos hu-

manos (CCdh), presidida pelo deputado jeferson fernandes (pt), 

realizou audiência pública para debater o Estatuto da Juven-
tude e as reivindicações das juventudes organizadas  a atividade 

foi feita em conjunto com a Comissão de Participação Le-
gislativa Popular e contou com a representação de 49 entida-

des  “nós queremos criar uma agenda estadual em torno do tra-

balho decente para a juventude  eu acho que se a gente conseguir 

sair com esse compromisso firmado com os deputados, a gente 

sai com uma conquista no marco do estatuto nacional da juven-

tude”, afirmou o secretário estadual de juventude da Central dos 

trabalhadores do brasil, igor pereira 

as demandas foram encaminhadas ao governo do 

estado  além da implementação do estatuto, a maior 

reivindicação era a criação da Secretaria estadual da 

juventude  durante a audiência, as entidades apre-

sentaram uma série de bandeiras, como a aprovação 

do passe livre; a garantia de trabalho e remuneração 

adequada; políticas públicas para a juventude indíge-

na e quilombola; oferta de vagas de ensino Superior 

no interior do estado; reforma urbana; autonomia e 

emancipação da juventude através de políticas vol-

tadas para as mulheres; democratização da comuni-

cação; e política de prevenção e combate à violência 

contra os jovens, principalmente negros e pobres  

além desses pleitos, o combate à homofobia, o re-

púdio à redução da maioridade penal e a destinação 

dos royalties do petróleo para a educação foram pro-

postos pelos jovens que participaram da atividade líderes estudantis foram recebidos na sala da presidência
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Presidente da alRS reabriu diálogo entre estudantes e executivo gaúcho



dezembro2013

reconhecimento à 
força do agronegócio

a assembleia legislativa do rio grande do Sul reconhece a vo-

cação agrícola do estado e participa de eventos importantes para 

o setor  em março, o legislativo esteve presente na 14ª edição da 

expodireto – Cotrijal, em não-me-toque  durante a realização da 

feira, os deputados promoveram reuniões para buscar alternati-

vas aos problemas enfrentados pelo setor  na ocasião, pedro West-

phalen, presidente da assembleia legislativa, destacou a impor-

tância da feira “que mostra ao mundo o que há de mais 
moderno em tecnologia e inovação para o agronegócio” 

em agosto, o parlamento esteve presente na expointer, rea-

lizada no parque de exposições assis brasil, em esteio  integra-

ram as atividades promovidas na Casa da assembleia legislativa 

uma audiência pública da Comissão de agricultura, pecuária e 

Cooperativismo e a outorga da Medalha do Mérito Farrou-
pilha a bagre fagundes  para Westphalen, “o sucesso da expoin-

ter a cada ano se faz pela força, pela capacidade e pelo empreen-

dedorismo dos produtores, organizadores e expositores e, por 

isso, é sempre mais do que justo o reconhecimento” 
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emater: patrimônio filantrópico do rio grande do Sul
os parlamentares gaúchos reconhecem o papel fundamental 

que a emater tem para o desenvolvimento do rio grande  a en-

tidade beneficia mais de 250 mil famílias em 493 municípios, 

com ações de assistência técnica e social 

por essa razão, a assembleia legislativa defendeu a manuten-

ção da condição de entidade filantrópica para a emater/rS – as-

car, em audiência pública realizada na Casa do gaúcho, no parque 

maurício Sirotsky Sobrinho, que reuniu mais de três mil pessoas 

entre os presentes ao ato, estiveram o governador em exercí-

cio, beto grill, representante do ministério da agricultura, Caio ro-

cha, secretários de estado, deputados estaduais e federais, prefei-

tos, vereadores, lideranças do setor rural, produtores e servidores 

Presidente da assembleia legislativa, deputado Pedro Westphalen, participou de audiência pública sobre a emater/ RS – ascar
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o uso do carvão mineral como alter-

nativa para geração de energia elétrica, 

de forma sustentável, é defendido pelo 

presidenteda assembleia legislativa, de-

putado pedro Westphalen  “Temos cer-
ca de 90% das reservas de carvão 
mineral do país, um verdadeiro pré- 
sal, com vantagem de que a extra-
ção do carvão é mais fácil e mais 
barata. Com ela, diminuiremos a de-
pendência de importação de 65% 
da energia consumida no Rio Gran-
de”, afirmou 

aproximadamente 1,5% da energia pro-

duzida no país vem das usinas termelétri-

cas a carvão, enquanto que em alguns países essa é a principal 

fonte da matriz energética  a cada 350 megawatts de energia 

gerada por meio desse minério, 3,5 mil empregos são criados 

no período de cinco anos, além de 600 a 700 postos de traba-

lho permanentes 

desde a sua posse na presidência da Casa, Westphalen incen-

tiva a inclusão do carvão mineral nos leilões energéticos  “Te-
mos que trabalhar para desenvolver regras justas de 
exploração mineral de modo sustentável. O desenvol-
vimento deve estar aliado ao meio ambiente para que 
o país cresça de forma justa, gerando emprego para a 
população”, disse 

neste ano, a assinatura de dois protocolos de intenções pe-

lo governo do estado, com investimentos para a construção de 

duas usinas e uma mina de carvão mineral em Candiota, prevê 

investimentos na ordem de r$ 6,8 bilhões, beneficiando a me-

tade Sul do estado  a assinatura foi entre o governo do estado, 

a mpx e a Copelmi mineração 

no parlamento esteve em funcionamento, entre 10 de abril e 

23 de agosto, a Comissão Especial do Carvão Mineral e Ener-
gia Eólica  o órgão técnico realizou três reuniões e cinco audiên-

cias públicas para ouvir representantes de entidades relacionadas 

aos setores carbonífero e eólico, especialistas, universidades e em-

presas  entre os encaminhamentos apontados no relatório final da 

comissão, estão a manutenção de um fórum permanente de acom-

panhamento das políticas destinadas à geração de energia elétrica 

baseada no carvão mineral e eólica, e sugerir e apoiar incentivos 

tributários e financeiros específicos para a produção de energia 

elétrica com fonte carvão mineral, aos moldes do existente para a 

fonte eólica  o órgão técnico foi presidido pelo deputado márcio 

biolchi (pmdb) e teve os deputados marcelo moraes (ptb) como 

vice-presidente e valdeci oliveira (pt) como relator 

defesa do carvão mineral
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Comissão quer plano estadual 
de mobilidade urbana

a Comissão Especial para tratar da Mobilidade Ur-
bana esteve em funcionamento de 7 de agosto a 5 de dezem-

bro, tendo realizado cinco reuniões e 12 audiências públicas 

sobre o tema em porto alegre, Caxias do Sul e pelotas, com a 

participação de 600 pessoas, além de visita técnica à europa  

foram ouvidos especialistas brasileiros e de outros países  o 

órgão técnico também apoiou a realização de um seminário em 

parceria com o ministério das Cidades  durante a entrega do 

relatório ao presidente do legislativo, deputado pedro West-

phalen, foi anunciado que os parlamentares da Cemu irão en-

caminhar o projeto de lei que propõe a criação do plano esta-

dual de mobilidade urbana, indicando diretrizes de planejamen-

to e priorizando o transporte coletivo, alternativos como bici-

cletas e veículos menos poluentes 
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educação para o desenvolvimento
a educação é, cada vez mais, a maior, mais moderna e mais 

poderosa arma na defesa de um povo, devendo ser tratada como 

questão de estado  no entendimento do presidente do parla-

mento, deputado pedro Westphalen, o setor deve receber toda 

a atenção que lhe é devida e ter prioridade nas agendas de go-

verno  o parlamentar afirma que a educação provê dignidade a 

quem se educa e liberdade para o cidadão decidir e controlar o 

próprio destino 

no entanto, a área ainda carece do reconhecimento dos pro-

fissionais, de salários dignos, da ampliação das verbas e da sua 

efetiva aplicação, além de políticas eficientes de gestão  Segun-

do ele, ainda hoje a sociedade tenta equacionar problemas do 

século passado, há muito superados em vários países  “Somen-
te acreditando na educação e na cultura faremos uma 
sociedade melhor”, destacou 

para Westphalen, a ausência de uma política de educação for-

te e coerente, que contemple a ética, aprofunde todas as áreas 

do saber e, assim, prepare o indivíduo para a modernidade da vi-

da e do mercado de trabalho, está condenando parcela significa-

tiva das crianças e dos jovens “às trevas, ao vazio”  Como conse-

quência, eles entregam-se à violência, às drogas e à marginalida-

de  “Quero radicalizar e dizer que enquanto houver, nes-
te Estado e neste país, uma única criança sem educação 
adequada, todo nosso esforço por uma nação livre te-
rá sido insuficiente.”

a educação também motivou a instalação da Comissão espe-

cial para tratar do ensino profissional no rS, presidida pela depu-

tada marisa formolo (pt)  em funcionamento entre abril e agos-

to, a comissão realizou uma análise estratégica da educação pro-

fissional, levando em conta os sistemas locais de produção, as 

cadeias produtivas regionais e a superação da miséria, articulan-

do o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego 

(pronatec) às condições necessárias para que todos possam cons-

truir sua emancipação social  foram realizadas quatro reuniões 
e oito audiências públicas em porto alegre, Caxias do Sul, 

viamão, São leopoldo e Sobradinho, além de um seminário inter-

nacional e visitas técnicas a ipê, Canela e Santana do livramento 

(rS), buenos aires (argentina), montevidéu e rivera (uruguai) e 

dourados (mS)  o vice-presidente foi o deputado jurandir maciel 

(ptb), e a relatoria ficou a cargo da deputada juliana brizola (pdt) 

um dos temas defendidos pelo Parlamento, a educação é considerada importante fator para o desenvolvimento da sociedade
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metrô: união entre os governos
foi na sede do parlamento gaúcho que a presidente da repú-

blica, dilma rousseff, anunciou a construção do metrô de porto 

alegre, orçado em r$ 4,8 bilhões e que promete melhorar a 

mobilidade urbana da Capital  o empreendimento terá recursos 

dos governos federal, estadual e municipal, além de participação 

da iniciativa privada 

na cerimônia, realizada em 12 de outubro, o presidente da 

grandes temas, como a construção do metrô, uniram deputados, bancada federal gaúcha, ministros e a presidente dilma Rousseff no Palácio Farroupilha

assembleia legislativa, pedro Westphalen, saudou a união dos 

governos e ainda enfatizou as ações de dilma na área da educa-

ção, uma das bandeiras de sua gestão  no seu discurso, dilma 

ressaltou a importância da assembleia legislativa para a garantia 

da democracia  ainda, na cerimônia, foram anunciadas obras de 

mobilidade urbana para a região metropolitana, com investimen-

tos de r$ 200 milhões 
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a busca da desburocratização 
dos Serviços públicos do estado

instalada em 25 de setembro, a Comissão Especial da Des-
burocratização dos Serviços Públicos do Estado é pre-

sidida pelo deputado ronaldo Santini (ptb) e tem os deputados 

miriam marroni (pt) e miki breier (pSb) como vice-presidente e 

relator, respectivamente  a intenção é analisar os efeitos da bu-

rocracia e avaliar os problemas pertinentes e relativos a essa ques-

tão, buscando soluções com vistas à melhoria das condições de 

prestação de serviços à população gaúcha  para isso, estão sendo 

ouvidos representantes dos poderes e órgãos públicos  até o fim 

de novembro, foram realizadas uma reunião e cinco audiências 

públicas  os trabalhos serão interrompidos durante o recesso 

parlamentar e retomados em fevereiro de 2014 
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educação de turno integral no rS
instalada em 6 de novembro, a Comissão Especial para 

tratar da Educação de Turno Integral no RS seguirá seus 

trabalhos após o recesso parlamentar  até o fim de novembro, 

foram promovidas duas reuniões e aprovada a realização de qua-
tro audiências públicas  o órgão técnico tem como objetivo tra-

tar da emenda Constitucional nº 62, sobre a implantação da Es-
cola de Tempo Integral no Estado do Rio Grande do Sul, 
que foi aprovada por unanimidade no plenário da assembleia 

legislativa e tornou-se um programa de estado  a matéria, de 

iniciativa da deputada juliana brizola (pdt), prevê que, em dez 

anos, os estudantes gaúchos do ensino fundamental terão a ofer-

ta de matrículas nesse novo modelo educacional  

Com a regulamentação do inciso vi do artigo 199 da Consti-

tuição, fica definido que “o Estado proverá os meios para 

que, progressivamente, seja oferecido horário integral 
aos alunos do Ensino Fundamental das escolas da rede 
pública estadual”  a implementação da carga horária em cada 

unidade escolar será progressiva a partir das séries iniciais  os 

professores receberão capacitação específica e poderão ser con-

vocados a desempenhar suas funções em regime de 40 horas  o 

plano pedagógico curricular da escola de tempo integral será ela-

borado pela Secretaria de educação, e o planejamento curricular 

será discutido com a comunidade escolar  em um ano após a apro-

vação da lei, a Secretaria da educação deverá apresentar o plano 

de implementação da escola de tempo integral  

a presidência da comissão é da deputada juliana brizola (pdt), 

tendo os deputados marisa formolo (pt) e jurandir maciel (ptb) 

como vice-presidente e relator, respectivamente 
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deputados põem fim 
ao imposto de fronteira

o parlamento gaúcho aprovou, em dezembro, projeto que in-

clui na lei do iCmS o fim da cobrança do diferencial de alíquota 

(difa) de 5% sobre a compra de produtos de outros estados pa-

ra micro e pequenas empresas integrantes do Simples nacional  

a mesa diretora da Casa encampou a proposição de autoria do 

deputado frederico antunes (pp)  na prática, a medida impossi-

bilita a cobrança do chamado imposto de fronteira 

o tributo envolve a cobrança da alíquota de 17% de iCmS pa-

ra produtos que vêm de outros estados  em outras unidades da 

federação, a média do índice cobrado é de 12%  os que mais se 

queixavam eram pequenos e microempresários, que pagavam os 

5% de diferença na alíquota única do Simples nacional 

a mobilização reuniu representantes de entidades lojistas, 

movimento Chega de mordida, Cdl porto alegre e federasul, 

entre outras categorias  a lei impede que o executivo busque 

anular a decisão judicialmente 
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legislativo apoia causas das apaes
as dificuldades enfrentadas pelas as-

sociações de pais e amigos dos excepcio-

nais (apaes) mereceram atenção do par-

lamento em 2013  além de realizar au-
diência pública que reuniu mais de cem 

das 208 associações do rio grande do Sul, 

o projeto de lei que trata do plano nacio-

nal de educação (pne) foi acompanhado 

pelo deputado estadual adolfo brito (pp)  

ele defende mudanças na legislação, pos-

sibilitando a manutenção destas institui-

ções pelo trabalho que desenvolvem 

Em agosto, a Mesa Diretora en-
viou documento manifestando 
apoio às lutas das Apaes. o docu-

mento foi encaminhado à presidente dil-

ma rousseff; ao presidente do Senado, 

renan Calheiros; ao presidente da Câma-

ra dos deputados, deputado federal hen-

rique eduardo alves; e a deputados fe-

derais e senadores integrantes da ban-

cada federal gaúcha  uma das questões 

era a garantia da manutenção do direito 

de os pais ou responsáveis pelos excep-

cionais poderem escolher a escola para 

matrícula dos seus filhos ou dependen-

tes – seja em escola regular ou especial  

após grande mobilização, o Senado apro-

vou medida assegurando repasse de re-

cursos para o pleno funcionamento das 

instituições no estado e no país 
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audiênCiaS públiCaS promovidaS pela aSSembleia legiSlativa aproximam oS gaúChoS do 
parlamento, por meio de debateS que, a Cada Semana, mobilizam CentenaS de peSSoaS noS 
enControS Com deputadoS eStaduaiS

aSSembleia aprovou 
397 propoSiçõeS

em 2013, a assembleia legislativa realizou 112 sessões ordi-

nárias, para apreciar 397 proposições  destas, 375 foram apro-

vadas – 277 eram projetos de lei  houve, ainda, a aprovação de 

dez projetos de lei complementar, quatro projetos de decreto 

legislativo, 11 projetos de resolução, e oito vetos  os dados fa-

zem parte de um levantamento da Superintendência legislativa, 

responsável pela execução e pelo registro de todas as etapas do 

processo legislativo, além de gerenciar e coordenar o projeto in-

terlegis e o Sistema de proposições – pro  dos 187 projetos do 

executivo enviados para exame no plenário, 176 foram em regi-

me de urgência  além disso, os deputados estaduais cadastraram 

394 proposições, das quais foram 175 projetos cadastrados 
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*dados consolidados de 2013  disponíveis em www.al.rs.gov.br/legislativo

oS númEroS dE 2013 Taquigrafia
o departamento de taquigrafia realizou a gravação de 1.189 ho-

ras de trabalhos em plenário, nas comissões e em eventos institu-

cionais, além de elaborar as atas das sessões  Conforme dados da 

taquigrafia, foram disponibilizados no site da assembleia legisla-

tiva 2.088 pronunciamentos de deputados estaduais  neste ano, 

o departamento de taquigrafia elaborou 4.401 resenhas, que 

acompanham os áudios dos pronunciamentos feitos no plenário  

para ler as resenhas e ouvir estes pronunciamentos, basta acessar 

o portal da assembleia legislativa e escolher legislativo/áudios 

consultoria legislativa
o gabinete de Consultoria legislativa (gCl) é responsável pelo 

assessoramento técnico-legislativo aos deputados, às comissões, 

às coordenadorias de bancadas e a outros órgãos da Casa dados 

do gCl contabilizam, até 30 de novembro, a revisão de 114 mi-

nutas – 31 projetos de lei, 32 projetos de resolução, 42 resolu-

ções de mesa, e 12 projetos de lei do evento deputado por um 

dia  nesse período, foram disponibilizadas 1.231 novas normas 

para pesquisa dos usuários, tendo sido cadastradas 59.832 nor-

mas  a média mensal de acessos ficou em 260.259  o Sistema 

de legislação Compilada registrou 218.279 acessos até o fim de 

novembro 

interlegis
o Programa Interlegis da assembleia legislativa promoveu, 

em fevereiro de 2013, a oficina Nova Legislatura, na Câmara 

municipal de novo hamburgo  realizou, ainda, uma série de vi-

deoconferências, como a palestra Escola de Qualidade Igual 
para Todos – Federalização da Educação é a Solução?, 

com o senador Cristovam buarque  fruto de parceria entre o Se-

nado federal e o banco interamericano de desenvolvimento (bid), 

o interlegis é voltado à modernização e à integração do poder 

legislativo nos níveis federal, estadual e municipal, promovendo 

oficinas, cursos e videoconferências que permitam a troca de ex-

periências entre os parlamentos  a assembleia participa do Sis-

tema interlegis desde 2001 

comissões
o trabalho parlamentar nas comissões permanentes da Casa resul-

tou em 665 reuniões, sendo 399 ordinárias, sete extraordinárias e 

259 audiências públicas  a Comissão de Constituição e justiça (CCj), 

encarregada dos pareceres sobre a legalidade e constitucionalidade 

das matérias, antes de irem à votação em plenário, emitiu parecer de 

129 projetos que tramitam na assembleia  foram realizadas 39 reu-

niões ordinárias, uma extraordinária e quatro audiências públicas 

ProPoSiçõES*
APrECiAdAS AProvAdAS

Proposições apreciadas 
(total) 397 375

Proposta de emenda à 
constituição – –

Projeto de lei 
complementar 10 10

Projeto de lei 277 277

Projeto de decreto 
legislativo 4 4

Projeto de Resolução 11 11

Vetos 8 8
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Comissões aproximam o parlamento 
da sociedade
ccj discute aspectos jurídicos e constitucionais de 
projetos em reuniões e audiências públicas

a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da assem-

bleia legislativa, presidida pelo deputado heitor Schuch (pSb), apre-

ciou 128 pareceres de diversas matérias  responsável pela análise 

dos aspectos legais, jurídicos e constitucionais das matérias em tra-

mitação na Casa, o grupo técnico realizou, no período, 42 reuniões 

ordinárias, duas extraordinárias, quatro audiências públicas e um 

seminário  a Comissão aprecia todos os projetos que tramitam na 

assembleia legislativa antes que eles sejam votados em plenário  

as audiências públicas discutiram projetos que tratavam de temas 

como a reestruturação do quadro geral dos funcionários públicos, 

a situação funcional dos servidores do ministério público, passe li-

vre estudantil e alterações na lei orgânica do tribunal de Contas 

já a reunião extraordinária aprovou requerimento protocola-

do pelo deputado frederico antunes (pp) que sustava ato norma-

tivo do executivo responsável pela cobrança do “imposto de fron-

teira”, incidente sobre as mercadorias vindas de outros estados 

para as micro e pequenas empresas optantes do Simples nacional 

em parceria com a escola do legislativo deputado romildo 

bolzan e com o espaço do vereador, a CCj realizou, em 21 de ju-

nho, o seminário O Papel da CCJ no Parlamento Munici-
pal, no teatro dante barone  o evento teve como objetivo de-

bater o papel dos vereadores e dos procuradores dos municípios 

diante da legislação vigente, discutindo os limites da competên-

cia legislativa frente às demandas da sociedade 



transparência e Participação

comissão de Finanças aprecia matérias orçamentárias 
e examina contas públicas

em 2013, a Comissão de Finanças, Planeja-
mento, Fiscalização e Controle promoveu 31 

reuniões ordinárias, duas extraordinárias e cinco 

audiências públicas  nesses encontros, foram apre-

ciadas matérias fundamentais para a administração 

do estado, como a lei orçamentária anual (loa) e 

a lei de diretrizes orçamentárias (ldo) para 2014 

presidida pelo deputado marlon Santos (pdt), 

a comissão é responsável por avaliar o aspecto fi-

nanceiro das proposições que tramitam na Casa, os 

problemas econômicos do rS e seu planejamento 

e legislação  destina-se, ainda, a cumprir prerroga-

tiva constitucional de fiscalização e controle con-

tábil, financeiro, orçamentário, operacional e patri-

monial do estado e das entidades da administração 

direta e indireta 

as audiências públicas discutiram questões co-

mo a transferência de valores de depósitos judiciais 

para o caixa único do estado e projetos de lei rela-

tivos à criação de cargos no poder judiciário e à au-

tomaticidade dos subsídios da magistratura  tam-

bém ocorreram oitivas para prestação de contas 

dos órgãos e poderes do estado e para debater o 

pagamento de horas extras em contraponto a con-

curso público já realizado pela fundação de aten-

dimento Sócio-educativo (fase) 

a reunião extraordinária realizada em março apro-

vou, após arguição pública, a indicação feita pelo 

governador tarso genro de aldino bernardo dick e 

luís felipe maldaner para a direção do badesul de-

senvolvimento S  a  – agência de fomento/rS 
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comissão de economia e desenvolvimento Sustentável: 
Ferrovia norte-Sul e aviação civil em destaque

a ferrovia norte-Sul, a aviação civil regio-

nal, o carvão mineral e a extração de areia fo-

ram algumas das pautas da Comissão de 
Economia e Desenvolvimento Susten-
tável em 2013  o órgão técnico, presidido pe-

lo deputado daniel bordignon (pt), realizou, 

até o dia 28 de novembro, 37 reuniões ordiná-

rias, 30 audiências públicas e três seminários 

do total de audiências públicas, 10 trata-

ram da implementação da ferrovia norte-Sul 

no estado  outra pauta que motivou várias 

audiências foi a aviação civil regional  uma 

subcomissão, coordenada pelo deputado dr  

basegio (pdt), sobre o tema foi criada e pro-

moveu seis encontros ao longo do segundo 

semestre 

foram discutidos ainda em audiências a 

inclusão da água mineral na cesta básica, a 

hidrovia brasil-uruguai, a prospecção da ba-

cia pelotas por parte da petrobras, políticas 

de desenvolvimento da cadeia produtiva da 

erva-mate no estado, o dia mundial da ali-

mentação e o impacto de um polo de inova-

ção na diversificação econômica do vale do 

paranhana 

já os seminários promovidos pelo órgão 

técnico intitularam- se: Desenvolvimento 
da Região Carbonífera, Dois Anos da LC 
140: A Gestão e o Licenciamento Am-
biental e Seminário Multiétnico de Em-
preendedores 



transparência e Participação

comissão de agricultura, Pecuária e cooperativismo 
organizou calendário agrícola

a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativis-
mo, presidida pelo deputado edson brum (pmdb), realizou, ao 

longo de 2013, um total de 34 reuniões ordinárias, uma reunião 

extraordinária e 28 audiências públicas, contemplando diversas 

cidades do interior do estado 

entre os temas das audiências, estiveram a obrigatoriedade 

do emplacamento de tratores, a adulteração do leite, a institui-

ção de uma política estadual de assistência técnica e extensão 

rural (discutida durante a expointer), o excesso da população de 

javalis e o abigeato, o projeto do poder executivo que trata do 

fundoleite e a sustentabilidade dos produtores de tabaco, com 

ênfase na diversificação de culturas (durante a expoagro afubra) 

a Comissão organizou um Calendário Agrícola 2014, atua-

lizando números da obra Radiografia da Agropecuária Gaúcha para 

2014  os números das diversas safras foram fornecidos pelo ibge, 

sendo apurados entre junho e novembro de 2013 

no âmbito da Comissão de agricultura, foram instaladas duas 

subcomissões  a primeira analisou a situação das escolas técnicas 

agrícolas, sob a coordenação do deputado altemir tortelli (pt)  

a segunda discutiu a regulação legislativa e técnica da prática da 

pesca esportiva, profissional e artesanal no rio grande do Sul, 

liderada pelo deputado ernani polo (pp) 
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comissão de cidadania e direitos Humanos 
recebe demandas e estimula debates

a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH), 
presidida pelo deputado jeferson fernandes (pt), realizou um 

intenso trabalho em 2013, com 39 reuniões ordinárias e 35 au-

diências públicas  ocorreram 565 atendimentos de demandas 

relacionadas a violações de direitos humanos 

as audiências públicas promovidas pela CCdh, nos mais dife-

rentes municípios do rio grande do Sul, debateram temas como 

a criação da rede estadual de direitos humanos; demarcação de 

terras guaranis; a segurança alimentar e produção de alimentos 

sem agrotóxicos; o trabalho infantil na Copa; a filantropia da ema-

ter; a exploração sexual infantojuvenil e as políticas públicas; a 

campanha nacional de luta contra a violência e o extermínio de 

jovens; a xi jornada estadual contra a violência e exploração se-

xual de crianças e adolescentes, e as políticas públicas para a pes-

soa idosa, entre outros temas 

a Comissão promoveu a Caravana da Cidadania, iniciativa 

instituída com o objetivo de provocar uma discussão sobre direi-

tos humanos nos municípios do interior, cada vez mais afetados 

pela violência e criminalidade  a CCdh coordenou ainda um tra-

balho em parceria com o ministério público estadual, tribunal de 

justiça, defensoria pública, oab/rS e os governos estadual e de 

Canoas, com a finalidade de implementar no estado uma casa 

prisional inspirada no método da associação de proteção e as-

sistência aos Condenados (método apaC) 
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Temas de infraestrutura de transportes 
dominaram debates na comissão de assuntos municipais

presidida pelo deputado josé Sperotto (ptb), a Comissão 
de Assuntos Municipais realizou, em 2013, 37 reuniões or-

dinárias, 46 audiências públicas e um seminário  estiveram em 

discussão questões relacionadas à infraestrutura de transportes 

e saúde, além da alíquota de iCmS, preço do gás veicular, telefo-

nia e energia 

entre os temas tratados pela Comissão de assuntos munici-

pais nas audiências públicas realizadas em 2013, destaca-se o da 

implantação da ferrovia norte-Sul e seu traçado no rio grande 

do Sul  também foram assuntos de debates a instalação de aero-

porto regional de cargas e de passageiros; a qualidade do sinal 

de telefonia móvel e da energia elétrica nos municípios; a cons-

trução de um hospital regional de média e alta complexidade pa-

ra as regiões Centro-Sul e Carbonífera; questões tributárias, co-

mo o impacto da diferença de alíquotas de iCmS para as empre-

sas optantes pelo Simples, e relativas à sanidade animal 

a Comissão publicou cartilhas informativas sobre a criação de 

procons municipais, sobre o governo estadual e suas secretarias, 

sobre prefeitos e vereadores do mandato 2013-2016, e sobre gran-

des temas do municipalismo 
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comissão de Segurança e Serviços Públicos

a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presi-

dida pelo deputado nelsinho metalúrgico (pt), promoveu 39 au-

diências públicas ao longo de 2013, além das 34 reuniões ordiná-

rias e de duas reuniões extraordinárias, para exame de matéria 

acumulada  o tema da infraestrutura foi abordado em diversos 

aspectos: transporte, pedágios, acessibilidade e estradas, bem 

como a polêmica em torno das tarifas do transporte coletivo 

Com o propósito de agilizar obras de acesso asfáltico em mu-

nicípios do rio grande do Sul que ainda não possuem ao menos 

uma ligação direta asfaltada e em boas condições, foi criada uma 

Subcomissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, coor-

denada pelo deputado gilmar Sossella (pdt) 

a questão da segurança também recebeu destaque, com 13 

audiências públicas  foi criada uma Subcomissão para tratar 
do Plano de Carreira da Brigada Militar, coordenada pelo 

deputado altemir tortelli (pt)  o objetivo da subcomissão foi dis-

cutir políticas de incentivo e qualificação para a formação de uma 

polícia cidadã, com respeito aos direitos humanos 
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comissão de Saúde e meio ambiente

em 2013, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente apro-

ximou-se ainda mais da sociedade, com a participação da popu-

lação e das entidades sugerindo pautas e acompanhando as au-

diências  o sucesso dos trabalhos se deu graças a essa relação e 

à pluralidade dos temas, destacou o presidente do órgão técnico, 

deputado adilson troca (pSdb)  foram 37 reuniões ordinárias e 

36 audiências públicas 

assuntos que ganharam repercussão na sociedade, como a adul-

teração do leite e suas implicações na saúde dos consumidores, a 

extração de areia do jacuí, sua proibição e reflexos, e a contrata-

ção de médicos estrangeiros tiveram amplo espaço para discussão 

em audiências públicas  outros temas abordados foram o plano 

de gerenciamento de resíduos Sólidos; a gestão do ipe; o contro-

le dos criadores de passeriformes; a tributação, distribuição e ju-

dicialização quanto a medicamentos, e a saúde do trabalhador 

a Comissão também cumpriu sua prerrogativa de fiscalização, 

acompanhando a gestão da Secretaria estadual da Saúde 
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comissão de 
educação tem 

ano marcado 
pela pluralidade

a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela 

deputada ana affonso (pt), foi marcada em 2013 pela diversidade de temas  destaque para o se-

minário sobre educação infantil e as audiências públicas sobre o programa Cultura viva e pontos 

de cultura, o vale-Cultura, a cadeia produtiva do Carnaval, o piso do magistério, políticas públicas 

para a comunidade surda e a implantação do ensino politécnico  

outras demandas importantes foram a implementação da lei 10 639/03, que inclui o ensino 

de história e cultura negra nas escolas, e melhorias na uergs  a polêmica em torno da destinação 

dos royalties do petróleo também foi pauta da Comissão  os números do órgão dão conta da rea-

lização de 17 audiências públicas e 42 reuniões ordinárias 
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comissão do mercosul debate temas 
referentes às relações dos países do bloco

a Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assun-
tos Internacionais, presidida pelo deputado álvaro boessio 

(pmdb), realizou 33 reuniões ordinárias e oito audiências públi-

cas em 2013, além do Seminário Internacional Contra o Crack 

durante as audiências públicas, foram discutidas questões so-

bre o trabalho nas fronteiras do mercosul; a soberania da argen-

tina em relação às ilhas malvinas; acordo binacional de saúde en-

tre brasil e uruguai; construção de um terminal aduaneiro no 

município de quaraí; a Carteira de trânsito vicinal fronteiriço pa-

ra o cruzamento da fronteira; e a regulamentação da lei federal 

nº 12 723, a qual trata da instalação de lojas francas (free Shops) 

em municípios da fronteira 

no dia 8 de abril, no teatro bruno Kiefer, da Casa de Cultura 

mario quintana, em porto alegre, foi realizado o Seminário inter-

nacional Contra o Crack, que contou com a participação de espe-

cialistas e de autoridades da área da segurança pública de outros 

estados brasileiros, como o secretário de Segurança do rio de 

janeiro, josé mariano beltrame 
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comissão mista de 
Participação legislativa 

Popular

a Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa Popular, 

presidida pelo deputado dr  basegio (pdt), realizou 34 reuniões ordinárias e pro-

moveu 14 audiências públicas ao longo de 2013  a Comissão tem por finalidade 

estimular a participação no processo legislativo de entidades civis legalmente cons-

tituídas, mediante a apresentação de sugestões, estudos ou pareceres sobre as-

suntos de interesse da coletividade 

Onze das audiências públicas foram realizadas em cidades do interior  entre 

os temas abordados, estiveram a saúde do trabalhador, o tratamento do lúpus, a 

redução dos tributos no preço dos medicamentos e a situação do aeroporto re-

gional de passo fundo 
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comissão de Ética promove seminário

em 2013, o destaque da Comissão de Ética Parlamentar, 

presidida pelo deputado adolfo brito (pp), ficou por conta de um 

seminário sobre o tema ética nos parlamentos  realizado no ple-

narinho da assembleia, o evento teve como painelistas nomes 

como jarbas lima, Sérgio augusto pereira de borja e edison imar 

de oliveira mello, e reuniu vereadores e autoridades municipais 

de todo o estado 

a Comissão de ética tem por função zelar pela observância 

dos preceitos éticos da atividade parlamentar, pelas imunidades 

e prerrogativas asseguradas pela Constituição aos deputados es-

taduais no exercício de seus mandatos e pela imagem do poder 

legislativo  ela se distingue das demais comissões não apenas 

por sua finalidade, mas também pelo seu modo de funcionar  é 

uma instituição permanente, mas só age quando demandada pe-

los fatos ou por qualquer dos membros do poder legislativo 

o órgão técnico promoveu três reuniões extraordinárias no 

ano: a primeira, para indicação e eleição do deputado Cassiá Car-

pes (Sdd) como corregedor, e as demais, para tratar da organi-

zação do Seminário sobre Ética 
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Comissões de representação externa

Setor 
energético 
em pauta

a Comissão de Represen-
tação Externa para analisar 
a situação do setor energé-
tico do RS foi instalada em 1º de 

abril por iniciativa do deputado 

frederico antunes (pp) e de mais 

18 parlamentares  além de frede-

rico, que coordenou os trabalhos, 

integraram a comissão os deputa-

dos zilmar rocha (pt), gilmar Sos-

sella (pdt), nelson härter (pmdb) 

e josé Sperotto (ptb)   o órgão 

técnico teve como objetivo buscar 

informações sobre a situação do 

setor energético no rS, incluindo 

questões como o baixo nível dos 

reservatórios das hidrelétricas e 

problemas de interligação no sis-

tema integrado de energia, para 

sugerir medidas e ações com vistas 

à geração de mais energia e a con-

sequente geração de renda, em-

pregos, tributos, desenvolvimento 

econômico e bem-estar social  

deputados analisam a 
extração de areia no Rio jacuí

a Comissão de Representação Externa sobre a extração de areia no Rio Jacuí 
foi instalada no dia 21 de março também por iniciativa da mesa diretora, a partir de sugestão do 

deputado miki breier (pSb), que coordenou os trabalhos  ainda fizeram parte do órgão os depu-

tados mano Changes (pp), raul Carrion (pCdob), nelsinho metalúrgico (pt) e edson brum (pmdb)  

a finalidade foi obter informações oficiais e da sociedade civil a respeito da atual situação do rio 

jacuí, sobretudo no que tange à extração de areia, seus limites, licenças, fiscalização e os efeitos 

dessas atividades no ambiente do rio  durante o período de funcionamento, os parlamentares 

realizaram visita técnica ao rio jacuí e estiveram reunidos com representantes do ministério pú-

blico, da associação dos Servidores da fundação estadual de proteção ambiental henrique luis 

roessler, do Comando ambiental da brigada militar, da delegacia de Crimes ambientais da po-

lícia federal, Secretaria de estado do meio ambiente, fundação estadual de proteção ambiental 

(fepam) e Superintendência de portos e hidrovias  também foram colhidas informações junto a 

entidades de preservação ambiental e às empresas mineradoras 

CinCo ComiSSõeS de repreSentação externa eStiveram em funCionamento em 2013
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comissão apura tragédia 
na Boate Kiss

iniciativa da mesa diretora, a Comissão de Representa-
ção Externa sobre o acidente ocorrido em Santa Maria 

foi instalada em 14 de fevereiro para acompanhar as investiga-

ções, observar o que os órgãos públicos estavam fazendo, quais 

providências estavam sendo tomadas e as demandas e necessi-

dades para apurar o incêndio na boate Kiss, em 27 de janeiro, 

que deixou 242 mortos  o órgão técnico foi coordenado pelo 

deputado paulo odone (ppS), tendo como integrantes os depu-

tados valdeci oliveira (pt), giovani feltes (pmdb), gilmar Sos-

sella (pdt) e mano Changes (pp)  foram realizadas visitas aos 

órgãos públicos de Santa maria para conhecer o seu trabalho em 

relação à tragédia, reuniões com representantes da defensoria 

pública, do Corpo de bombeiros e da associação de pais e fami-

liares de vítimas e Sobreviventes da tragédia  no relatório final, 

são identificados os pontos frágeis em relação à prevenção e 

combate a incêndios, como a definição de funções e responsa-

bilidades dos órgãos públicos em relação ao assunto e carência 

de recursos humanos e técnicos, e sugeridas medidas ao execu-

tivo e ao legislativo, como a elaboração de leis que possibilitem 

a prevenção a incêndios e a criação de uma câmara de concilia-

ção por meio da qual as vítimas e os familiares possam obter in-

denização cível de forma extrajudicial 

operação leite compen$ado 
mobiliza parlamentares

instalada em 22 de maio, por iniciativa do deputado ronaldo 

Santini (ptb) e de mais 45 parlamentares, a Comissão de Re-
presentação Externa para acompanhar as investigações 
da Operação Leite Compen$ado esteve junto nas inves-
tigações do  Ministério Público, que fez com que oito marcas 

de leite fossem declaradas impróprias para consumo, devido à mis-

tura de água de poço e ureia ao leite  o grupo foi coordenado por 

Santini e teve como integrantes os deputados altemir tortelli (pt), 

edson brum (pmdb), frederico antunes (pp) e gilmar Sossella (pdt) 

grupo acompanha a exumação de jango
a Comissão de Representação Externa para acom-

panhar a exumação do corpo do ex-presidente João 
Goulart foi instalada no dia 25 de outubro atendendo à solici-

tação da comunidade são-borjense quanto aos procedimentos 

que envolvem a retirada e o deslocamento para brasília dos res-

tos mortais de joão goulart, assim como o retorno para o Cemi-

tério jardim da paz, previsto para o dia 6 de dezembro, data da 

morte do ex- presidente  Coordenado pela deputada juliana bri-

zola (pdt), o órgão acompanhou os procedimentos da exumação 

realizados em São borja, no dia 13 de novembro  também fizeram 

parte da comissão os deputados aldacir oliboni (pt), gilberto 

Capoani (pmdb), jurandir maciel (ptb) e frederico antunes (pp) 
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assembleia legislativa instalou 
25 frentes parlamentares em 2013

Vinte e cinco frentes parlamentares foram instituídas no 

parlamento gaúcho entre janeiro e a primeira quinzena de de-

zembro de 2013  temas como a defesa da terceira idade e da 

agricultura ecológica, os planos estadual e municipal de resí-

duos Sólidos e a defesa dos conselheiros tutelares, entre ou-

tros, motivaram a mobilização dos parlamentares 

apesar de não estarem previstas no regimento interno da 

assembleia legislativa, as frentes, compostas por deputados 

de diferentes partidos, são um instrumento comum utilizado 

pelos legisladores para atuarem em segmentos específicos da 

atividade parlamentar  

diferentemente das comissões e subcomissões, que estão 

regulamentadas, as frentes parlamentares não possuem in-

fraestrutura própria  além disso, não há um prazo definido pa-

ra a sua atuação  elas podem durar alguns meses ou se esten-

der por mais de uma legislatura 

foram instaladas, neste ano, as seguintes frentes parlamentares:

Frente Parlamentar sobre Pessoas Desaparecidas no Estado do RS, coordenada pelo deputado aldacir oliboni (pt)

Frente Parlamentar Estadual das Comunidades Terapêuticas, coordenada pelo deputado Catarina paladini (pSb)

Frente Parlamentar em Defesa do Barateamento e pela Transparência das Tarifas do Transporte Coletivo, 
coordenada pelo deputado nelsinho metalúrgico (pt)

Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações Pró-Bacia do Rio dos Sinos no Estado do Rio Grande do Sul, 
coordenada pela deputada ana affonso (pt)

Frente Parlamentar pela Rede de Tratamento da Dependência Química, coordenada pela deputada miriam marroni (pt)

Frente Parlamentar da Mineração, coordenada pelo deputado miki breier (pSb)

Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios Comunitárias, coordenada pelo 
deputado miki breier (pSb)

Frente Parlamentar de Apoio à Suinocultura Gaúcha, coordenada pelo deputado aloísio Clasmmann (ptb)

Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade, coordenada pelo deputado gerson burmann (pdt)

Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar, Sustentabilidade e Agricultura Familiar, coordenada pelo deputado 
altemir tortelli (pt)
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outras 
frentes em 

funcionamento

Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Política, coordenada pelo deputado raul pont (pt)

Frente Parlamentar em Defesa do Bom Funcionamento da Universidade Federal do Pampa, coordenada pelo 
deputado frederico antunes (pp)

Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul, coordenada pelo 
deputado edegar pretto (pt)

Frente Parlamentar em Favor da Extensão do Trensurb até Sapiranga e Taquara, coordenada pelo deputado joão 
fischer (pp)

Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade, coordenada pelo deputado gerson burmann (pdt)

Frente Parlamentar Mista de Acompanhamento da Implantação das Recomendações da Comissão Mista de 
Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher no Brasil, coordenada pela deputada ana affonso (pt)

Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Ecológica, coordenada pela deputada marisa formolo (pt)

Frente Parlamentar em Apoio ao Profissional de Educação Física, coordenada pelo deputado adilson troca (pSdb)

Frente Parlamentar para Discussão e Implementação dos Planos Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos, 
coordenada pelo deputado jurandir maciel (ptb)

Frente Parlamentar da Advocacia, coordenada pelo deputado jorge pozzobom (pSdb)

Frente Parlamentar em Defesa dos Conselheiros Tutelares, coordenada pelo deputado jorge pozzobom (pSdb)

Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa da Cadeia Leiteira, coordenada pelo deputado aloísio Classmann (ptb)

Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária da Agricultura Familiar, coordenada pelo deputado edegar pretto (pt)

Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários, coordenada pelo deputado raul Carrion (pCdob)

Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, coordenada pelo deputado vinicius ribeiro (pdt)

além das frentes oficialmente criadas em 2013, ocorreram, no período, várias atividades de frentes insta-

ladas em anos anteriores, como a em defesa do carvão mineral gaúcho; a de combate ao câncer de mama; 

a de apoio à suinocultura gaúcha; a em defesa da implantação de free shops; a de apoio às Santas Casas 

de misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas na área da saúde; a dos homens pelo fim da violência 

contra as mulheres; a em defesa das ferrovias; a pró-construção do hospital regional público para as re-

giões Centro-Sul e Carbonífera; a em defesa da br/rSC-470 e a pela duplicação da br-386; a das micro e 

pequenas empresas; a em defesa das 30 horas da enfermagem; a em defesa dos animais, entre outras 
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o parlamento promoveu debateS importanteS para o rio grande do Sul, 
Como a prevenção do CânCer de mama, o Carvão mineral Como 
fonte de energia e emprego e deSenvolvimento regional

fórum demoCrátiCo 
mobilizou 7 mil peSSoaS

em 2013, o Fórum Democrático realizou eventos por todo 

o rio grande do Sul, promovendo debates sobre sustentabilida-

de ambiental (água, carvão mineral e energia); emprego, renda e 

desenvolvimento regional; saúde e temas definidos para o ano  

destes, 16 subtemas foram desenvolvidos  foram mais de 9 mil 
quilômetros percorridos, passando por 23 municípios do es-

tado, em encontros que mobilizaram mais de 7 mil pessoas 

Saúde e sustentabilidade dominaram a pauta do fórum de-

mocrático  em suas 17 edições, o Fórum Saúde é Cidadania 

levou às comunidades orientações sobre a prevenção e o trata-

mento do câncer de mama, de colo do útero e de próstata  par-

cerias com o instituto nacional da próstata (inprós) e com o ins-

tituto da mama do rio grande do Sul (imama) viabilizaram pales-

tras e debates  o presidente do legislativo, deputado pedro West-

phalen, que é médico especialista em ginecologia e obstetrícia, 

contribuiu com grande parte dos painéis organizados pelo fórum, 

trazendo uma visão política e social relacionada à saúde 

o “Saúde é Cidadania” teve sua primeira edição realizada na 

assembleia legislativa como integrante da Semana da Luta 
contra o Câncer de Mama, no mês de julho  na ocasião, fo-

ram promovidos painéis e palestras, além de uma mobilização, 

reunindo servidoras e funcionárias de empresas terceirizadas que 

atuam na assembleia e integrantes do imama 

o guarda-chuva rosa, um dos símbolos da luta contra o cân-

cer, foi o objeto utilizado na ação  Quinhentas unidades foram 

adquiridas pelos servidores da assembleia legislativa e cerca de 

390 pessoas participaram da mobilização  todo o valor arreca-

dado com a venda de guarda-chuvas e sombrinhas foi repassado 

ao imama, em audiência com o presidente pedro Westphalen  

dessas ações, destaca-se a palestra de mobilização do público 

interno do legislativo, na qual as servidoras da alrS foram con-

vidadas ao engajamento na causa 

reunidas no teatro dante barone, as servidoras receberam 

orientações sobre a doença e foram presenteadas com um cra-

chá e um pin cor de rosa, para demonstrar o apoio e a parceria do 

parlamento  por meio do Sindicato dos funcionários da alrS (Si-

feal), o fórum democrático conseguiu que os servidores da Ca-

sa pudessem adquirir a sombrinha com desconto em folha  no 

final das palestras do presidente da assembleia e da superinten-

dente do imama, rita Cunha, as servidoras puderam se cadastrar 

para fazer exames no departamento de Saúde do legislativo 

os exames preventivos com profissionais do hospital moinhos 

de vento foram coordenados pela médica maira Caleffi, presi-

dente voluntária do imama  Casos que necessitassem de maior 

investigação foram encaminhados gratuitamente à instituição de 

saúde para realizar uma investigação mais detalhada  Westpha-
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len também vestiu o jaleco e voltou a exercer a profissão por al-

guns instantes  A ação promovida pelo Fórum Democrá-
tico foi inédita na Casa.

os eventos que trataram sobre saúde percorreram o interior 

do estado, passando por Cruz alta, Saldanha marinho, pejuçara 

e São luiz gonzaga, entre outros municípios  nos encontros fo-

ram realizados flash mobs, e mulheres que venceram o câncer 

relataram suas histórias vitoriosas  as atividades integraram ain-

da o Outubro Rosa e o Novembro Azul, desenvolvidos pelo 

imama e pelo inprós, respectivamente 

no que se refere à sustentabilidade, destacaram-se o Fórum 
das Águas, ocorrido em rosário do Sul, e o Seminário do Car-

vão Mineral, realizado no teatro dante barone  ambos trata-

ram da sustentabilidade, relacionando-a com o desenvolvimento 

e a responsabilidade ambiental 

o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regio-
nal, instituição da assembleia legislativa, foi criado em 1999 e 

reformulado em 2008, tendo a função de promover debates por 

todo o rio grande do Sul  funciona por meio de um Colégio de-

liberativo, que atua com os grupos executivos de acompanha-

mento de debates (gead), com representação nas áreas de: sus-

tentabilidade ambiental, emprego, renda e desenvolvimento re-

gional, saúde e educação  Cada área elege as instituições que as 

representam no Colégio 
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2013 foi um ano eSpeCial para a eSCola do legiSlativo romildo bolzan  
o programa deputado por um dia, que reúne eStudanteS no paláCio farroupilha, 
foi agraCiado Com o prêmio top Cidadania da aSSoCiação braSileira de reCurSoS 
Humanos, seccional rio Grande do sul (abrH-rs)

escola do legislativo: atividades 
para qualificar e promover cidadania

Criada em 2001 com o objetivo de qualificar os servidores da 

assembleia legislativa e aproximar o parlamento da sociedade, a 

Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan – presi-

dida em 2013 pelo deputado mano Changes (pp) – promoveu mais 

de 80 atividades ao longo do ano, entre as quais cursos, pales-

tras, treinamentos e videoconferências  o Projeto Deputado 
por Um Dia (DPD), pioneiro no país, motivou a entrega do Prê-
mio Top Cidadania ABRH-RS 2013 ao parlamento gaúcho  

a escola também é responsável pela Revista Estudos Legislativos 

2013 – ano 7 –, publicação científica institucional, que nesta edi-

ção inclui a seção temática educação para a democracia  além 

disso, a escola firmou convênios e protocolos de intenções com a 

associação brasileira de orçamento público (abop-rS), tCe-rS, 

faculdade estácio/fargs e abrh-rS, entre outras instituições 

o troféu top Cidadania foi entregue pela contribuição dada à 

sociedade por meio do deputado por um dia, a partir da apresen-

tação do case Deputado por Um Dia: Uma experiência de educação 

para a democracia e de cidadania  para o presidente do parlamen-

to, deputado pedro Westphalen (pp), a conquista do top Cidada-

nia é um exemplo de trabalho realizado com seriedade, dedicação 

e profissionalismo pelos servidores da assembleia legislativa, on-

de, certamente, existem outras iniciativas de gestão que poderiam 

ser distinguidas  “Um prêmio desta magnitude, conquis-

tado pela primeira vez, é um orgulho para o Legislativo 
rio- grandense”, afirmou  quanto ao programa deputado por 

um dia, ressaltou que mostra a importância da política na vida dos 

cidadãos, além de aproximar a Casa parlamentar da sociedade 

o deputado por um dia foi criado em 1999 e reuniu, ao longo 

de 14 anos, mais de 48 mil pessoas, entre pais, alunos e profes-

sores  o objetivo é aproximar o parlamento da sociedade, formar 

para a cidadania, educar para a democracia, motivar a descoberta 

de jovens líderes e mostrar como a atuação do legislativo ocorre 

na sociedade democrática ao explicar, entre outras questões, os 

desafios e os limites de atuação dos deputados estaduais  o pro-

grama é desenvolvido duas vezes ao ano pela alrS e culmina com 

a Sessão plenária do estudante, no plenário 20 de Setembro 
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cursos e treinamentos
na área de qualificação, foram oferecidos cursos de 

informática, processo legislativo, língua portuguesa, 

dicção e oratória, língua brasileira de Sinais e outros; 

realizados Encontros com Novos Servidores e Es-
tagiários e promovidos diversos treinamentos, entre 

os quais sobre Sistema de Protocolo Integrado 
(SPI), Sistema de Emendas ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), Gab.Net e Sis-
tema de Diárias, além de videoconferências e do pro-

grama Conhecendo o Parlamento 

Parcerias
a escola do legislativo desenvolveu parcerias com Co-

missões permanentes do parlamento  entre elas, com 

a Comissão de Constituição e justiça da assembleia le-

gislativa e presidência da assembleia para promoção 

do Seminário o papel da CCj no parlamento municipal, 

em junho, reunindo 150 pessoas  já nas quatro pa-
lestras promovidas em parceria com estácio/fargs, fo-

ram abordados temas como Imagem pública: redes sociais 

como ferramenta estratégica, entre outros 
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memorial do legislativo: o espaço para 
a memória e para a pesquisa

o Memorial da Assembleia Legislativa é o prédio pú-

blico mais antigo da capital gaúcha  no local, que foi sede do par-

lamento entre 1835 e 1967, personagens da história, como ben-

to gonçalves, gaspar Silveira martins e getúlio vargas, cumpriram 

seus mandatos 

Conhecido como o Casarão da Duque, o memorial dispo-

nibiliza à sociedade documentos, publicações e registros da po-

lítica do rio grande do Sul e de seus homens públicos  entre 

janeiro e novembro de 2013, foram 2.500 visitantes de 63 
escolas  houve ainda o registro de 700 visitas espontâ-

neas  além disso, frequentaram o espaço de pesquisa ou de-

mandaram informações cerca de 280 pesquisadores  os aces-

sos ao portal contabilizaram mais de 9.500 visitantes, resul-

tando em aproximadamente 120 mil visualizações de páginas 

através do Portal do Memorial, o pesquisador poderá en-

contrar dados, como o histórico, informações sobre deputados 

eméritos, ex-presidentes, mesas diretoras e legislaturas  é pos-

sível ainda pesquisar sobre a criação do parlamento, as denomi-

nações, a primeira legislatura, a república e a Constituição esta-

dual de 1891, além de eventos, imagens e clipagem de notícias 
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Série Perfis 
Parlamentares 
nº 12
Fernando Ferrari: 
perfil biográfico, 

discursos no 

parlamento gaúcho 

e imagens (1947-

1951) publicado 

eletronicamente em 

janeiro e, na versão 

impressa, em agosto 

Série Perfis 
Parlamentares 

nº 13
Gaspar Silveira 

Martins: perfil 

biográfico, 

discursos e atuação 

na assembleia 

provincial  

publicado 

eletronicamente em 

novembro e, 

na versão impressa, 

em dezembro 

Protocolo de intenções com a ufSm
foi firmado, em novembro, um protocolo de intenções, com o objetivo 

de cooperação técnica entre a assembleia legislativa e a universi-

dade federal de Santa maria, como parceira no desenvolvimento de 

projetos no memorial 

gerenciamento Eletrônico 
dos Anais da Assembleia
o projeto se baseia em dois pilares: preservação dos originais e acessibi-

lidade à informação  Consiste, basicamente, na digitalização realizada por 

scanner planetário, indexação e microfilmagem das Sessões plenárias de 

1847 a 1994, a fim de proporcionar acesso da informação a qualquer pes-

quisador ou interessado no portal do memorial  permitirá, também, o 

cruzamento de dados e a busca direta no conteúdo dos documentos 

Assembleia na História do rS
O Parlamento Gaúcho: da Província de São Pedro ao século 
XXI  a obra aborda temporalmente os momentos da assembleia le-

gislativa na história do estado do rio grande do Sul  o período imperial 

está constituído por artigos e pequenos levantamentos relativos aos 

membros da assembleia provincial  a partir da república, além das in-

serções de textos elaborados em parceria com docentes da universi-

dade federal de Santa maria, recuperou-se a composição inicial das 

bancadas na instalação da assembleia legislativa na legislatura 

Aquisição de Equipamentos
em 2013, houve a aquisição dos seguintes equipamentos: mesa de hi-

gienização de documentos acumulados no acervo do memorial; um 

scanner para negativos de fotos e quatro desumidificadores para con-

trole da umidade relativa do ar, em função da preservação documental 

livros publicados
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ouvidoria parlamentar: espaço de 
comunicação entre o cidadão 
e o legislativo

a Ouvidoria Parlamentar da assembleia legislativa é o 

meio de comunicação em que a comunidade pode fazer reclama-

ções, denúncias, sugestões e avaliar ações ou omissões do parla-

mento  de acordo com o coordenador do setor, leonardo zan-

doná, em 2013, foram atendidas 176 demandas, além de presta-

das outras 109 informações  as principais demandas referem-se 

a pedido de informação (45%), reclamações (27%) e sugestões 

(20%)  dos demandantes, 73% são do sexo masculino e 27% do 

sexo feminino 

instalada em novembro de 2001 e regida pela resolução de 

mesa 421/2001, a ouvidoria parlamentar recebe, examina e en-

caminha aos órgãos operacionais da assembleia legislativa as 

reclamações ou representações de pessoas físicas e jurídicas; su-

gere medidas para sanar violações de direitos, ilegalidades ou 

abusos de poder; e propõe medidas necessárias à regularização 

dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aper-

feiçoamento da organização do parlamento 

a ouvidoria é responsável por encaminhar à mesa diretora 

denúncias que necessitem de maior esclarecimento junto ao tri-

bunal de Contas do estado, ministério público ou outro órgão 

competente; responde aos cidadãos e às entidades quanto às 

providências tomadas pela assembleia legislativa sobre proce-

dimentos legislativos e administrativos de interesse dos mesmos; 

e encaminha aos outros poderes do estado e ao ministério públi-

co reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas, 

a fim de que tomem conhecimento e manifestem-se a respeito 

Como acionar
todo interessado pode ligar gratuitamente para 0800-5412333 

ou acessar o endereço http://www.al.rs.gov.br/institucio-
nal/Ouvidoria.aspx e entrar no link “entre em contato”  o 

cidadão fala com um dos atendentes ou preenche o formulário 

eletrônico, encaminhando reclamação, denúncia, sugestão, críti-

ca, comentário, elogio ou pedido de informação  o autor de cada 

demanda é devidamente identificado e cadastrado no sistema 

para que possa receber sua resposta  quando a questão não pu-

der ser respondida de imediato, ela é encaminhada a setores ad-

ministrativos ou legislativos da Casa ou a órgãos externos  o ci-

dadão recebe, sempre, resposta através de carta ou e-mail 

outras formas de contato com a ouvidoria parlamentar são 

pelo fax: (51) 3210-1919, pessoalmente ou por correspondên-

cia (praça marechal deodoro, 101 – térreo, Cep 90010-300 – por-

to alegre/rS)  a ouvidoria parlamentar localiza-se no térreo do 

palácio farroupilha e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 

8h30min às 18h30min 
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a criação de mais um telejornal na grade de programação da 

tv assembleia, o lançamento de uma coletânea de poesia gaú-

cha e um acordo com a ospa para temporada de concertos no 

teatro dante barone foram algumas das ações da Superinten-

dência de Comunicação Social e relações institucionais da as-

sembleia legislativa no primeiro semestre de 2013  integrada pe-

los departamentos de jornalismo, publicidade e relações públi-

cas e atividades Culturais, a Superintendência de Comunicação 

apostou no fortalecimento dos veículos da Casa e no estabeleci-

mento de parcerias para estimular a cultura 

telejornalismo reforçado
na tv assembleia, um dos destaques ficou por conta do lança-

mento de um novo telejornal, o Assembleia Notícias, no ar 

de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 13h  Com o novo pro-

grama, a assembleia passou a oferecer diariamente, desde 8 de 

abril, três telejornais ao vivo: o Espaço Público, das 8h45min 

às 9h30min; o Jornal Assembleia, das 17h30min às 18h (com 

reprise às 22h30min), e o Assembleia Notícias (12h30min)  

“Conceitualmente, o jornalismo da Assembleia Legis-

TV amplia espaço e informa sobre trabalho do Parlamento

para divulgar a atividade parlamentar e levar aoS gaúChoS oS debateS realizadoS no 
parlamento, a aSSembleia legiSlativa ampliou Sua programação de tv,  Com maiS um 
telejornal  o trabalho é Complementado pela agênCia de notíCiaS e pela rádio, que 
levam informação a todaS aS regiõeS do rio grande do Sul  foram realizadaS, ainda, 
CampanhaS inStituCionaiS para informar o reSultado do trabalho parlamentar e o 
SignifiCado deSteS debateS para a vida doS gaúChoS

programação de tv 
ampliada e apoio 
àS açõeS CulturaiS
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lativa procura mostrar permanentemente o que acon-
tece na Casa: as sessões plenárias, as reuniões de co-
missões e as audiências públicas. Junto a essas trans-
missões, temos o jornalismo que ampara e explica o 
que está acontecendo”, destaca o superintendente de Co-

municação Social da assembleia legislativa, vicente romano 

outra novidade na programação televisiva, conforme roma-

no, é o programa Com a Palavra, o Presidente, apresentado 

às quartas-feiras, às 8h30min, quando o chefe do legislativo gaú-

cho expressa sua opinião sobre temas relevantes para o desen-

volvimento do estado  “Já estamos levando ao ar vinte e 
uma horas e trinta minutos diários de conteúdo produ-
zido aqui na Assembleia, o que nos torna a segunda ou 
terceira emissora de TV em Porto Alegre em termos 
de programação local”, afirma romano 

também neste ano, a tv assembleia teve seu estúdio refor-

mado, com a instalação de tablado, pintura, novos cenários e es-

trutura para painéis e tela para projeção de imagens  além disso, 

conforme o superintendente, em maio, ele e a coordenadora da 

estúdio reformado, novos cenários e novos programas são algumas das novidades da TV assembleia em 2013 

tv assembleia, michele limeira, estiveram em brasília para a 

elaboração de projeto que fará a tv al passar do formato ana-

lógico para o digital  o diretor de jornalismo da Casa, Sergio 

araujo, explica que a mudança deve ocorrer em duas etapas: pri-

meiro, a reestruturação física do espaço da tv, e, depois, a lici-

tação para a contratação de empresa que utilize equipamentos 

no sistema digital 

a tv assembleia, até novembro, gravou ou transmitiu ao vivo 

mais de 705 horas de cobertura de sessões plenárias, audiências 

públicas de comissões, eventos e Cpis  produziu, ao vivo, 334 ho-

ras com o “jornal da assembleia”, o “assembleia em notícias” e o 

“espaço público”  foram, ainda, 377 horas de inéditos diários, 

com o “assembleia entrevista”, e 340 horas com inéditos sema-

nais, como o “Com a palavra, o presidente”  em outubro último, 

a Câmara federal e a Câmara de vereadores de porto alegre fir-

maram acordo de cooperação técnica para a expansão da rede 

legislativa de tv digital, que, futuramente, deverá abranger tam-

bém todos os legislativos municipais do interior interessados, 

salienta michelle limeira, coordenadora de tv e rádio 
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rádio tem mais de 500 emissoras cadastradas
de 1º de fevereiro a final de novembro, a Rádio Assem-

bleia produziu e publicou no portal da Casa 1.873 matérias 

em áudio  foram 297.545 matérias ouvidas no portal e 2.902 

matérias baixadas  em junho, uma nova ferramenta passou a 

permitir o envio diário de matérias para as mais de 500 emis-

soras cadastradas  Segundo o superintendente de Comunica-

ção Social, vicente romano, existe ainda a expectativa de lan-

çamento de uma rádio fm, no entanto, a medida depende do 

ministério das Comunicações e da Câmara dos deputados 

em novembro, a Superintendência de Comunicação Social, por 

meio da Coordenação de rádio e tv, em conjunto com a Câmara 

federal, realizou visita técnica a um dos locais onde poderá ser 

instalada a antena para a rádio fm das instituições legislativas de 

porto alegre  a rádio transmitiu, ao vivo, neste período, 208 

programas Parlamento em Ação, 173 Agenda da Assem-
bleia e 194 Assembleia em Dia 

agência de notícias: informação para todos
o número de acessos ao portal da Agência de Notícias, 

até o final de novembro, foi de 818.112  nesse período, fo-

ram publicadas 9.739 matérias, 1.538 elaboradas pela pró-

pria agência, com referência às atividades parlamentares de 

plenário, em comissões e em frentes parlamentares, além de 

outras referentes a atividades de Superintendências e dire-

torias da Casa 

as assessorias de imprensa dos 12 partidos políticos com re-

presentação no legislativo publicaram 7.248 matérias; seguidos 

da presidência, com 675 publicações; escola do legislativo, com 

99; e Solar dos Câmara, com 97  

também foram disponibilizadas 19.300 fotografias no portal 

da agência de fotos, com um número de visualizações de quase 

70 mil, e 7 mil downloads das fotos postadas 

para o diretor de jornalismo, Sergio araujo, os números e as 

providências tomadas no setor mostram o empenho da assem-

bleia legislativa na busca por uma maior interação com a comu-

nidade e pela transparência nas ações do parlamento 
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gabinete virtual: acesso à 
informação em qualquer lugar

al mídias rS: parlamento mais perto de você
a assembleia legislativa dá mais um passo na aproximação com 

a sociedade  em janeiro, a Casa lança o projeto AL Mídias.RS, 

que consiste na implementação de um aplicativo para smartpho-

nes com sistema android  

desenvolvido pelo departamento de tecnologia da informa-

os deputados estaduais dispõem de uma nova ferramenta 

para acompanhar o andamento do trabalho no parlamento e no 

seu gabinete  o departamento de tecnologia da informação (dti) 

da assembleia legislativa, por meio da divisão de internet, intra-

net e portais, lançou, em novembro, no Salão júlio de Castilhos, 

o aplicativo chamado Gabinete Virtual, disponível no sistema 

android  o trabalho foi liderado pelo superintendente-geral da 

ção (dti), sob coordenação de fábio augusto bitencourt ranque-

tat, o projeto al mídias rS permitirá acessar a programação da 

tv assembleia e da rádio alrS, além da agência de notícias, em 

uma plataforma  a solução ajudará a difundir ainda mais o traba-

lho do legislativo e dos deputados estaduais 

Casa, álvaro fakredin, e desenvolvido por gabriela volkveis farias 

e eduardo Seganfredo  inicialmente desenvolvido para os tablets 

dos deputados, o programa reúne informações como ordem do 

dia da sessão plenária, acesso ao Sistema legis e a processos em 

tramitação na Casa, além de poder controlar as despesas do seu 

gabinete  os parlamentares que integram a mesa diretora pode-

rão acessar as pautas da reunião de mesa 
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publicidade regionalizada 
para divulgar o parlamento

o trabalho e o reconhecimento das ações do legislativo fo-

ram levados aos gaúchos nas diferentes regiões do estado  São 

peças publicitárias, informativos e campanhas institucionais cria-

das para difundir as iniciativas do parlamento gaúcho em 2013  

neste ano, a política regionalizada de preços permitiu a inclusão 

de mais 619 veículos  foram 42.283 inserções do legislativo 

para divulgar ações e campanhas 

o conceito que baseou as peças foi A Assembleia trabalha 
para a construção do futuro do Rio Grande do Sul, sendo 

adaptado aos temas abordados durante o ano  para facilitar a co-

municação, foi usada uma onda com as cores da bandeira do rS, 

simbolizando o movimento contínuo da busca de entendimento 

através do diálogo, com vistas a resultados para o futuro 

as campanhas explicam a importância do trabalho par-
lamentar e como o resultado destes debates e iniciativas im-

pactava na vida de cada cidadão 

entre as campanhas, destacam-se a História das leis, res-

gatando-se a contribuição dada pelo parlamento a um conjunto 

de leis históricas e inovadoras criadas e aprovadas pela assem-

bleia, tais como a lei 12 488, a qual institui a política estadual de 

Combate, prevenção e a administração das Consequências da 

Seca da estiagem; a inclusão da maçã e do suco de maçã (lei 

13 369) na merenda das escolas estaduais; e a lei 11 822, que ga-

rante prioridade de tramitação dos processos e procedimentos 

administrativos em que figure como parte interveniente pessoa 

com idade igual ou superior a 65 anos, entre outras 

a assembleia também se preocupa em levar serviços e ações 

de cidadania, garantindo o acesso à arte, ao teatro, à música e à cul-

tura por meio de atividades como o Sarau no Solar, as exposições 

realizadas no parlamento, as visitas ao memorial do legislativo e a 

oferta de material para pesquisa na biblioteca borges medeiros 

além disso, o parlamento compartilha com a sociedade gaú-

cha importantes reconhecimentos como o Prêmio Top Cida-
dania, concedido pela abrh-rS; o Selo Acessibilidade da pre-

feitura de porto alegre, além de datas importantes, como os 178 
anos da Assembleia Legislativa 
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Frente do Palácio Farroupilha, em destaque escultura de Vasco Prado em homenagem a Tiradentes
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legiSlativo inCentiva 
a Cultura do rS

Shows musicais, espetáculos de teatro e exposições são algu-

mas das atividades promovidas pela assembleia legislativa para 

a promoção e o incentivo da cultura ao longo de 2013  neste con-

texto, o Solar dos Câmara, um dos mais importantes equipamen-

tos do Centro histórico de porto alegre, representa a dimensão 

dada pelo legislativo à cultura 

o Solar é sede administrativa do departamento de relações 

públicas e atividades Culturais (drpaC), vinculado à Superinten-

dência de Comunicação Social e relações institucionais, e cons-

tituído por cinco divisões: biblioteca, promoções Culturais, prê-

mios, recepção e informações e reserva de espaços 

o drpaC é responsável ainda por organizar exposições na ga-

leria dos municípios, realizadas semanalmente e tendo como en-

foque as potencialidades econômicas, culturais, sociais e turísti-

cas dos municípios gaúchos, além de exposições institucionais, 

com temáticas variadas 

a Sala j b  Scalco, no Solar dos Câmara, é um espaço que abri-

ga exposições fotográficas de profissionais e amadores e que são 

renovadas mensalmente  neste ano, foram 11 mostras  entre elas, 

destacam-se Um Monumento de 100 anos, com fotos anti-

gas do monumento a júlio de Castilhos; De Punta ao Xingó, de 

hilton lebarbenchon; Os Olhos do Campo, de eduardo rocha; 

e A Trajetória do Negro no Brasil, do acervo do museu his-

tórico la Salle, em comemoração à Semana da Consciência negra 

a biblioteCa borgeS de medeiroS Celebrou 100 anoS, Com maiS de 21 mil títuloS em aCervo, e 
o Solar doS Câmara Completou 20 anoS de atividadeS, inCentivando a Cultura no eStado
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Solar dos Câmara: 
20 anos de cultura 
para todos

há 20 anos, o Solar dos Câmara abre espaço para os mais 

diferentes gêneros musicais, indo do erudito ao rock, do samba ao 

tango  os espetáculos são realizados às quintas-feiras, na Sala jo-

sé lewgoy e, em edições especiais, no teatro dante barone  nes-

se período, o Sarau no Solar se consolidou como um dos even-

tos tradicionais no Centro histórico e já reuniu mais de 85 mil 
espectadores, em mais de 700 atividades  em 2007, foi agracia-

do por honra ao mérito no Prêmio Açorianos de Música 

ao longo desses 20 anos, artistas como luis fernando veris-

simo e o grupo jazz6, nei lisboa, victor hugo, Carlitos magal-

lanes, renato borghetti, Shana müller, adriana deffenti, luiz 

Carlos borges, os fagundes, entre outros renomados, abrilhan-

taram o projeto 

neste ano, o Sarau reuniu mais de 1,8 mil pessoas nos shows 

de artistas como mônica tomasi, rodrigo alquati, ayres potthoff 

e daniel Wolff, Simone rasslan e ernesto e paulinho fagundes, 

entre outros  o Sarau especial de 20 anos ocorreu no teatro 

dante barone e reuniu olinda allessandrini, daniel torres, Caio 

martinez, Shana müller e leandro maia, com participação de an-

dréa Cavalheiro 

para marcar o início das comemorações, em abril, a Sala j b  

Scalco abrigou a exposição fotográfica Sarau no Solar – 20 
Anos de Música, Cultura e Arte na Assembleia Legis-
lativa, formada por mais de cem imagens das apresentações  

o primeiro espetáculo do Sarau no Solar, realizado em janeiro 

de 1993, ficou por conta de olinda allessandrini 
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todos os anos, a assembleia legis-

lativa promove, em setembro, uma 

série de atividades artísticas e cul-

turais, com o objetivo de resgatar o 

significado do mais longo conflito 

armado do país, a guerra dos farra-

pos, que se iniciou em 20 de setem-

bro de 1835 e terminou em 1º de 

março de 1845  Cada edição é dedi-

cada a homenagear uma figura 

ilustre da cultura gaúcha 

em 2013, a Semana desta-

cou o escritor nascido em pe-

lotas, João Simões Lopes 
Neto (9 de março de 1865 

– 14 de junho de 1916), consi-

derado por muitos especialistas 

e críticos de literatura como o 

maior autor regionalista do rio gran-

de do Sul  realizada entre 13 e 20 de setembro, a atividade mo-

bilizou o drpaC em ação conjunta com outros setores da Casa, 

resultando em uma programação que incluiu espetáculo musical, 

exposições, teatro e debates  entre os destaques, estão o show 

de luiz marenco e banda, o acendimento da Chama Crioula e a 

realização do painel Paz no Rio Grande? – Ponche Verde e 
as Consequências da Revolução Farroupilha  o encontro 

reuniu o professor josé Carlos tamanquevis dos Santos, o jorna-

lista e escritor josé antônio Severo e a professora doutora Carla 

renata antunes de Souza gomes 

Semana farroupilha homenageia 
Simões lopes neto

em vida, Simões lopes neto publicou quatro livros: Cancio-

neiro Guasca (1910), Contos Gauchescos (1912), Lendas do Sul 

(1913) e Casos do Romualdo (1914)  o destacado reconhecimen-

to literário só foi alcançado postumamente, após o lançamen-

to da edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul (1949), 

organizada para a editora globo, por augusto meyer, com hen-

rique bertaso e erico verissimo 
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Saga Farroupilha, de Vasco Prado. Fachada lateral da assembleia legislativa do Rio grande do Sul
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biblioteca celebra 
um século de atividades

Com um acervo de mais de 21 mil obras, a biblioteca borges 

de medeiros, instalada na antiga senzala do Solar dos Câmara, co-

memora um século com eventos e publicações para atender ao pú-

blico e aos pesquisadores – a cada dia são 30 visitantes  até 10 de 

dezembro, a biblioteca contabilizou 134.063 atendimentos (en-

tre empréstimos de livros, acessos à biblioteca virtual e pesquisas) 

em 4 de junho, foi lançada a Coletânea da Poesia Gaú-
cha Contemporânea, organizada pelo escritor dilan Camar-

go, e que reúne a produção de 91 poetas do rS  o segundo lan-

çamento foi Lendas do Sul, obra em domínio público do es-

critor joão Simões lopes neto  as publicações, com tiragem de 

5 mil exemplares, foram distribuídas, entre outros, a bibliotecas 

do Sistema esta-

dual de bibliote-

cas no estado, a 

49 bibliotecas de 

universidades no 

rS e de escolas 

públicas, além de 

nove bibliotecas 

estrangeiras 

integrando as 

atividades alusivas 

aos cem anos da 

biblioteca e a pro-

gramação da as-

sembleia na feira 

do livro, ocorreu 

nos dias 1º e 2 de 

novembro o Seminário internacional O Papel da Biblioteca 
e da Leitura no Desenvolvimento da Sociedade, no tea-

tro dante barone  o encontro reuniu 510 mediadores de leitura, 

palestrantes da frança, da alemanha e da Colômbia e dos esta-

dos do rS, do rio grande do norte, do rio de janeiro, de São 

paulo e do distrito federal  a atividade teve parceria com Câma-

ra rio-grandense do livro, Conselho regional de bibliotecários 

rS (Crb10), instituto goethe, aliança francesa, Secretaria de 

educação (SeduC/rS), Secretaria de Cultura (SedaC/rS), ong 

Cirandar – redes de leitura 

no acervo, orientado para a área jurídico-legislativa, estão co-

letâneas de legislação federal e estadual, documentos raros e 

históricos, revistas, jornais, periódicos especializados e o diário 

oficial da união, do estado e da assembleia legislativa  neste 

ano, com apoio da administração Superior da assembleia legis-

lativa, a biblioteca obteve aprovação para adquirir 96 novos tí-

tulos, nas áreas das Ciências jurídicas e Sociais, administração 

pública, história, português e literatura, que já estão à disposi-

ção para consulta local e empréstimo aos usuários autorizados 

regulamento das atividades
no dia em que completou um século de atividades, em 5 de de-

zembro, entrou em vigor o regulamento da biblioteca borges de 

medeiros, que tem como objetivo estabelecer direitos e deveres 

aos usuários, normatizar a aquisição e o controle de recursos in-

formacionais no âmbito da assembleia legislativa e conferir à 

biblioteca o status de depositária das publicações institucionais 

do parlamento  o regulamento foi instituído pela resolução de 

mesa 1 234/2013 
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História
a biblioteca do parla-

mento gaúcho foi criada 

pela lei 136, de 5 de de-

zembro de 1913, sancio-

nada pelo general ma-

noel theophilo barreto 

vianna, que presidiu, 

durante 20 anos (1908 

a 1928), a assembleia 

dos representantes, ór-

gão parlamentar prede-

cessor à assembleia le-

gislativa  em 19 de no-

vembro de 1963, a bi-

blioteca passou a deno-

minar-se borges de me-

deiros, em homenagem a antônio augusto borges de medeiros, 

na sessão solene realizada no dia em que completaria 100 anos 

centenário
no dia 5 de dezembro, o presidente da assembleia legislativa, 

deputado pedro Westphalen, participou do descerramento de 

placa alusiva ao centenário da biblioteca borges de medeiros  na 

ocasião, Westphalen se disse feliz com as diversas atividades cul-

turais promovidas em seu mandato na Casa  na ocasião, entrou 

em vigor o regulamento da biblioteca borges de medeiros, que 

tem como objetivo estabelecer direitos e deveres aos usuários, 

normatizar a aquisição e o controle de recursos informacionais 

no âmbito da assembleia legislativa e conferir à biblioteca o sta-

tus de depositária das publicações institucionais do parlamento 
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biblioteca virtual
no portal da biblioteca (www.al.rs.gov.br/biblio-

teca), estão disponíveis 12 páginas temáticas, com o texto 

integral de mais de 200 obras publicadas pela assembleia 

legislativa  em 2013, o portal recebeu quase 30 mil aces-
sos, ampliando a disseminação do conhecimento produ-

zido no legislativo gaúcho  destaca-se a nova página, lan-

çada em 2013, reunindo as publicações educativas sobre 

o uso indevido de drogas ilícitas, produzidas nas comissões 

parlamentares e gabinetes dos deputados 

implantação da nova Versão 
do Sistema de Bibliotecas

a divisão de biblioteca, após análise de softwares de 

gestão de bibliotecas, contratou, em 2006, a implantação 

do sistema gnuteCa, para gerenciar todos os processos 

técnicos do acervo de forma automatizada  a possibilida-

de de consulta online ao catálogo da biblioteca e ao texto 

integral das obras publicadas pela assembleia legislativa 

são exemplos desse novo sistema 

por ser um software livre, o gnuteCa permite total 

autonomia na sua gestão  o projeto compreende os se-

guintes serviços: implantação e configuração da nova ver-

são; migração do banco de dados; customização do siste-

ma; treinamento para as novas funcionalidades  os servi-

ços foram realizados sem custo para a assembleia legis-

lativa pela Solis, Cooperativa e Softwares livres, instituição 

que desenvolveu a ferramenta e que implantou a primeira 

versão do gnuteCa na biblioteca 

atividades 
realizadas 
pela Biblioteca

Exposições

mostra fotográfica, em três 

fases (Solar dos Câmara 20 

Anos, O Solar Restaurado 

e A Inauguração do Solar), 

retratando a história do Solar 

dos Câmara, exibida na Sala de 

jantar deste prédio 

mostra João Simões Lopes 

Neto, com imagens, textos e 

obras do autor, integrando as 

atividades da Semana 

farroupilha 2013 da 

assembleia legislativa, que 

homenageou este ilustre 

escritor gaúcho, de 16 a 

20/09, na galeria dos 

municípios, na entrada do 

palácio farroupilha 

Painel

organização do painel Paz no 

Rio Grande? – Ponche 

Verde e as Consequências 

da Revolução Farroupilha, 

no dia 17/09, no memorial do 

legislativo 
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participação 
na feira do livro
desde 2001, a biblioteca borges de medeiros representa a as-

sembleia legislativa na Feira do Livro de Porto Alegre  no 

estande, além de divulgar o trabalho do parlamento gaúcho, fo-

ram disponibilizadas aos visitantes as obras produzidas pelos ga-

binetes dos deputados, comissões parlamentares e bancadas par-

tidárias  durante a feira, foi lançada a Coletânea de Poesias Ven-

cedoras do Prêmio Lila Ripoll 2013, no estande do legislativo, com 

distribuição gratuita e tiragem de 1 000 exemplares 

Atividades da Assembleia Legislativa na 59ª feira do Livro de Porto Alegre

1º e 2/11 – teatro dante barone

Seminário internacional O Papel da Biblioteca e da Leitura 
no Desenvolvimento da Sociedade
2/11 – teatro dante barone na alrS

Sarau lítero-musical com nico nicolaievski, apresentando o espe-

táculo Música de Camelô
5/11 – estande da alrS na feira do livro

lançamento da publicação Os Grandes Temas do Munici-
palismo, pela Comissão de assuntos municipais

6/11 – estande da alrS na feira do livro

lançamento da publicação Prêmio Lila Ripoll de Poesias 
2013: poesias vencedoras
8/11 – estande da alrS na feira do livro

lançamento oficial da publicação Seminário: O Papel da CCJ 
no Parlamento Municipal, pela Comissão de Constituição e 

justiça

12/11 – estande da alrS na feira do livro

relançamento da obra Coletânea de Poesia Gaúcha Con-
temporânea, organizada por dilan Camargo; e da edição come-

morativa aos 100 anos de Lendas do Sul, de joão Simões lopes 

neto

13/11 – estande da alrS na feira do livro

lançamento do Sistema Informatizado de Anais da ALRS, 

pelo memorial do legislativo

números no Estande do Legislativo

público no estande: 6.708

número de exemplares distribuídos: 91.513

número de publicações, produzidas nos gabinetes, comissões, 

bancadas partidárias (drpaC/escola/memorial): 136
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Solar dos câmara, restaurado, transformou-se no Solar da cultura
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meSa diretora

PrESidEntE dep. pedro WestpHalen (pp)

1º Vice-Presidente dep. paulo odone (pps)

2º Vice-Presidente dep. aldacir oliboni (pt)

1º SECrEtário dep. Gilmar sossella (pdt)

2º SECrEtário dep. márcio biolcHi (pmdb)

3º SECrEtário dep. marcelo moraes (ptb)

4ª SECrEtáriA dep. elisabete felice (psdb)

SuperintendênCia geral

SuPErintEndEntE álvaro panizza Salomon abi faKredin

SuperintendênCia adminiStrativa e finanCeira

SuPErintEndEntE antônio CarloS ferreira KehrWald

dEPArtAmEnto dE orçAmEnto E finAnçAS
diretor luiS CarloS da Silva xavier

dEPArtAmEnto dE gEStão dE PESSoAS
diretora Carla poeta poSSap

dEPArtAmEnto dE LogíStiCA
diretor CarloS eduardo prateS Cogo

dEPArtAmEnto dE tECnoLogiA dA informAção
diretor Sergio feloniuK

dEPArtAmEnto dE PAtrimônio, ComPrAS E ContrAtoS
diretor luCio andré beSKoW

dEPArtAmEnto dE SEgurAnçA do LEgiSLAtivo
diretor julio milKeWiCz neto

ComiSSão PErmAnEntE dE LiCitAçõES
preSidente marCo antonio Karam Silveira

SuperintendênCia de ComuniCação SoCial e relaçõeS inStituCionaiS

SuPErintEndEntE viCente romano

dEPArtAmEnto dE JornALiSmo
diretor Sergio araujo

dEPArtAmEnto dE PubLiCidAdE
diretor miguel SCarpellini mattoS

dEPArtAmEnto dE rELAçõES PúbLiCAS E AtividAdES CuLturAiS
diretor luiz CarloS barboSa da Silva

SuperintendênCia legiSlativa

SuPErintEndEntE fernanda SChnorr paglioli

dEPArtAmEnto dE ASSESSorAmEnto LEgiSLAtivo
diretora thaiS marina bittenCourt dalCól neuKamp

dEPArtAmEnto dE ComiSSõES PArLAmEntArES
diretor ivan ferreira leite

dEPArtAmEnto dE tAquigrAfiA
diretora maria CriStina bortolini

gAbinEtE dA PrESidênCiA
Chefe de gabinete vanderlan franK Carvalho

CErimoniAL dA ASSEmbLEiA LEgiSLAtivA
Chefe do Cerimonial CéSar viCtória da Silva

gAbinEtE miLitAr
tenente-coronel tito lívio coelHo

fórum dEmoCrátiCo dE dESEnvoLvimEnto rEgionAL
diretor rogério reiS doS SantoS

ESPAço do vErEAdor
diretor miguel franCiSCo onofrio WaihriCh

intErLEgiS
luiS antônio CoSta da Silva

ESCoLA do LEgiSLAtivo
diretora giSlaine monza da Silveira

mEmoriAL do LEgiSLAtivo do rio grAndE do SuL
diretor márCio antônio fariaS
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• abramo lui de barros • abrelino bilo rodriGues da silva • acelio tatscH muratt • acHylles braGHirolli • acir luis paloscHi • adail mena barreto • adailson cesar dos santos • adair voGel do amaral • adalberto 
luiz frasson • adão albuquerque • adao cesar araujo faGundes • adão eloir selistre • adão Henrique baGeston • adao jesus porto adolfo • adão orlando alves • adelmo correa fonseca • ademar rodeni da rosa 
barcelos • ademir baretta • ademir maciel paulin • ademir marGenti castro • ademir reicHert • adenir de fatima jaHn • adenir josé dallé • adevilson de oliveira • adriana cHeiram de souza • adriana da silva de 
oliveira • adriana da silva pereira • adriana dias • adriana emilia cardoso zottis • adriana furlanetto • adriana lobo da cunHa cassalHa • adriana macHado • adriana martins davoGlio • adriane azambuja carpes 
• adriano antunes Galvão • adriano marcelo silva santos • adriano piekas • adriano pires de almeida • adriano tavares leindecker • adrione Gucciardo • adroaldo jose macHado de mello • afonso celso mello 
da rosa • afonso celso pereira de abreu • aGenor jose maciel • aGeu Godoy Gonçalves • airton ciro de carvalHo • airton zuquetto dutra • alberto Gay de mattos • albino oto GeWeHr • alcemir antônio baGnara 
• alceu becker • alcides rossi borGes • alcindo francisco iser • alda maria bastos souza • alda maria rodriGues pereira • aldemir lauri kerscHner • aldo auGusto ribeiro • aldonir remi fiscHborn • aldorino melcHior 
• alencar silveira netto • alencart joao locH • alessandra barboza leal da silva • alessandra biancHi • alessandro de matos rozek • alessandro minuscoli • alex sander alves boscaini • alex sandro pail curval 
• alex siGmar kleinert • alex teicHmann • alex trindade morales • alexandre aita • alexandre batista scHeifler • alexandre carrion farina • alexandre de oliveira • alexandre dos santos prates • alexandre 
Golubcik Wainer • alexandre Heck • alexandre marcolin • alexandre mayer cesar • alexandre pureza vitor • alexandre steGmayer moncHiski • alexandro dambros ferreira • alexandro Worm spall lopes • 
alexsander de andrade cardoso • alexsander Henrique Gonçalves meirelles • alfredo Germani sesterHenn • alice teresinHa Heck • aline ecker da silva • aline paese • aline tatiane adolpHs • aline zanotto • alini 
muller • alma reuscH • almerindo da rosa filHo • altemir mello • alvacir mesquita de medeiros • alvaro Gustavo villeroy dos santos • alvaro inocencio da silva correa • alvaro luis ambrós • alvaro panizza 
salomon abi fakredin • alvaro rocHedo de sousa • alvaro ronei nascimento da silva • alvaro soares mordini • alzira duarte alberton • amaro jair franke • amelia matildes pavao martins • amilton cesar de 
oliveira macHado • aminie pinHeiro jardim • ana carla linHares Garcia reis • ana claudia szydloski • ana cristina cardoso telles • ana cristina de azeredo peGorini • ana cristina peixoto de oliveira • ana elise 
lopes Wissmann • ana isaura de mello muller • ana júlia nunes tiellet • ana liGia Gil espuny • ana lucia baptista ramos • ana lúcia kocHemborGer Garske • ana lucia rocHa santos • ana luisa do nascimento • ana 
luiza da motta saraiva • ana luiza scHeid ferraz • ana mara breGolin • ana maria castro de bem • ana maria junG • ana maria lubbe • ana maria rodriGues dreyer • ana maria torres demeneGHi • ana paula farias • 
ana rita santanna marini • ana silvia mattos scHumacHer • ana sofia antunes • anaide vasconcelos Goncalves • anajara moreira de Godoi • anajara soares rosa • analia sancHes dorneles • analucia mendes 
pfeifer • anama durante araldi recHe • anamaria de brenner lima • ananda inocencio da rosa • anapio de souza ferreira • anderson bettanin • anderson nunes dos santos • andré aGne dominGues • andré alexandre 
passos rosa • andre antunes de azambuja • andre carlos roHde • andré colombo silveira • andré cristiano alves fortes • andre el Hajjar meneGHel • andre GuilHerme macHado jardim • andré lionir petry da 
silva • andre luis boeira palacio • andre luis de jesus pinto • andré luis WescHenfelder • andre luiz santos de oliveira • andre luiz simas pereira • andré mayer paz • andré noronHa de oliveira • andre oliveira 
Hobus • andrea brandi de carvalHo • andrea moreira farias • andrei rodriGues lucardo • andreia cristine souza Gutierres • andreia ferronato matei • andreia fraGa majorczyk runGe • andreia preissler iGlesias 
• andreza alvarez silva • andreza macedo teixeira • ane rosenir teixeira da cruz • anecio Geraldo rodriGues madruGa • anelise ferreira da cunHa cáceres • anelise scHeinpfluG blanco • anGela carvalHo • anGela 
duarte testa • anGela maria alves siqueira • anGela maria andreazza soares • anGela maria refatti • anGela maria sarquiz • anGela rizzardo peccin • anGela teresinHa milani • anGela zenita marques colvero • 
anGelica celeste mirinHa • anGelista dos santos Granja • anGelita pinto de souza • anGelo antonio barbieri • anGelo elocir zeni • anielle lucas • anna alzira conter joHnson • anselmo francisco do amaral • 
anselmo piovesan • antonia roselaine leite martins • antônio auGusto fernandes daltro de castro • antonio auGusto fetter pacHeco • antonio avelanGe padilHa bueno • antonio carlos alves leao • antonio 
carlos busnello • antonio carlos damasceno lima • antonio carlos de menezes pereira da silveira • antonio carlos ferreira keHrWald • antonio carlos maciel rodriGues junior • antonio carlos pinto da silva 
• antonio celco silveira rodriGues • antonio cesar GarGioni nery • antonio do carmo GianicHini cardoso • antonio dominGo rocco • antonio dominGos nunes da luz • antonio jayme lima ramis • antonio jesus 
silva da cruz • antonio jozue diHl bitelo • antonio leandro de oliveira molina • antonio macHado de aGuiar • antonio pozenato filHo • antonio vanderlei rocHa • antonio vilson corrêa da silva • aquiles luiz 
Hansen • aretHa de paula feijó • ari josé pelicioli • ari soares dos santos filHo • ariane de Godoy stramare • arima corletto stock da silva • arlete iolanda soares • arlindo emmel neto • armando castro de 
castro • artur alexandre souto • artur Gattino • artur joel da silva macHado • artur jose de lemos junior • ataide ramos de oliveira • ataide teixeira rodriGues • audrey de varGas momback • auGusto luciano 
pokorski • avelino paim da silva • beatriz Gaspar faGundes • beatriz krainovic • beatriz maria alves torres • beatriz rejane da rosa • beatriz ribeiro padilHa • beatriz salete toniazzo ojeda • beatriz scHroder 
faillace • ben Hur de oliveira rodriGues • ben Hur roos • berenice da silva borGes • berenice dallazen piva de rossi • bernadete flores bestane • bernard alves matHias • betHania Haas loblein • betHania Helder • 
bianca esteves maino • bibiane borsatto cenci • bolivar antonio pasqual • bonfilHo Gambin • braulio pires pontes júnior • bruna Galant • bruna pinto nora • bruna rodriGues cardoso • bruna WisnieWski almeida 
• bruno GuilHerme rockenbacH junior • cacia reGina dos santos • caciano sGorla ferreira • caio Graco sequeira da silva • camila batista cabeleira aquino • camila freitas andrades da silveira • camila lemos 
baptista • camila serpa • carina dos santos da silva • carla danieli Giacomelli de oliveira • carla Helena lied • carla lisiane utziG do amaral padilHa • carla macam dos santos • carla poeta possap • carla simone 
Guimarães barrios • carla sueci costa pereira • carla torres elias • carlinHos dos santos varGas • carlos abraHao faHas breyer • carlos alberto bermudez • carlos alberto boHn • carlos alberto dos santos • 
carlos alberto freitas alexandre • carlos alberto Hampel • carlos alberto scHroder • carlos alberto viGne • carlos auGusto freitas de quadros • carlos bem Hur santos petito • carlos bernaul de a martins 
• carlos de martini duarte • carlos derli dos santos • carlos eduardo bittencourt • carlos eduardo cHaise • carlos eduardo Haas Hammes • carlos eduardo lanG • carlos eduardo prates coGo • carlos eri lima 
• carlos euGenio de azevedo Goncalves • carlos euGenio GrapiGlia cezar • carlos fernando niedersberG • carlos fussiGer luz • carlos Gilberto deniG • carlos jose de carvalHo varGas • carlos laerte amaral de 
moraes • carlos luiz roHr • carlos maGno maurer das neves • carlos mauricio dos passos • carlos maximiliano molon • carlos renato pereira rodriGues • carlos roberto coelHo • carlos roberto serrasol 
borGes • carlos rodriGo lemos tajes • carlos roese • carlos souza de medeiros • carlos vanderley kercHer • carmen lucia da silveira nunes • carmen luiza rodriGues • carmen reGina olsson • carmen rosane 
steinert • carmen san martin martinez • carmen scHuck • carmen suzana rocHa santos • carolaine Goulart dos reis • carolina borGes Grazziotin • carolina bueno cassales • caroline Gomes da silva • casemiro 
olejenik filHo • cassiano berGmann maciel • cassiano suzin subtil • cassio luiz freitas mota • cassio silva da silveira • catarina silveira pimentel • catHerine topper dos santos • catia reGina lobato da silva • cecilia 
GHellar furst • celene terezinHa oliveira terra • celso antônio aires de avila • celso ciotti • celso ibanez cardoso da silva • celso luiz bender • celso luiz prestes de lima • celso piaseski • cenira Gomes • cesar 
oliveira rodriGues de paulo • cesar ricardo molina • cesar victoria da silva • cezar malHeiros dos santos • cHirlei WerkHausen fiscHer • cHristiano ercolani marques • cielito rebelatto junior • cinara de oliveira 
• cintia de fatima rotava de freitas • cíntia patrícia cardozo • cintia pereira barenHo • clademir pepe borba WaGner • clair coelHo maciel • clairton valentim manica • claiton de oliveira santos • claiton stumpf 
• clari scHuck • clarissa da rocHa ribeiro • clarissa isabel veiGa de oliveira • claro dieGo lopez bonino • clauci Girardi • claudia duarte martins • cláudia faGundes eiffel • claudia Guerreiro de lemos • claudia 
Helena berGmann zimmer • claudia maria paulitscH • cláudia rosane menezes oliveira • cláudia rosânGela kaczan vieira • cláudia scHuster pereira martinelli • claudine burtet bernardes • claudinez de souza 
• claudio alfeu rener viana • claudio antonio andreatta • claudio antonio manfroi • claudio baierfus conter • claudio cardoso da cunHa • claudio eduardo jacques steijer • cláudio fernando de oliveira 
santos • claudio freese • claudio Gilnei tatscH • claudio jose martins • claudio luiz de oliveira • cláudio roberto pereira ávila • claudiomiro ambrosio • claudiomiro strapasson de moura • clayrton GreHs • 
cleber freitas pulGatti • cleber roberto pereira bertoncello • clédio brandão pereira • clenir da rosa lara • clenita castaGnetti da silva • cleo dos santos teixeira • cleonice cleusa kozerski • cleudes de cesaro 
dani • cliserio luis konzen • clodoaldo teixeira Guimarães • clomar martins porto • clovis dias silva • conceicao liberaci s da silva • conrado Hanke • cristHian caGliari carniel • cristiane luise da silva • cristiane 
vendruscolo • cristiane vianna amaral • cristiane zinelle ferreira loHmann • cristiano antonio cardillo • cristiano de lima • cristiano ferreira pereira • cristiano GuicHard de lima beck • cristiano kinGeski 
lucrecio • cristiano netHer Guerra • cristiano piola da luz • cristiano sebben • cristina de oliveira matte • cristina nardeli de moraes tôrres • cristine silva duro • cristoferli WinGert • cynara baum • cyntHia 
teresinHa de moraes lopes • daiane soares poeta quintian • daiane vieira de souza • dalmo Gilberto ruiz da silva • dalton moreira nunes • daly laGaron marques junior • daniel de lemos Germano da silva • daniel 
jair Grassmann • daniel sander • daniela bordinHao santos zibetti • daniela da silva cenci • daniela da silva vieira • daniela furrati • daniela micHel • daniela muller • daniela oliveira comim • daniela rodriGuez 
fortes • danielli prins slipacka • daniro alvaro Goetze • darci oliveira iacks • darciolei jorGe volpato • darcy paulo Gonzalez de moraes • darielo salatino • dario luiz de oliveira • dario manoel silva de abreu • 
darWin bertim ponsi • davison soares pereira • debora damasceno Gomes • debora dornsbacH soares • débora pozza • debora teicHmann rodriGues • decio itibere Gomes de oliveira • décio luiz franzen • decio 
maGalHaes duarte • decio santos da luz • decio Walter • deise correa rocHa • deisi silveira reinaldo • delcio keller • demilson fiGueiro fortes • denis ribeiro soares • denis rossal vieira • denise de mello da silva 
• denise de vasconcellos trindade • denise maretoli • denise rosi ritter • denise stieH kern • denise zaions • denoir josé da silva • dércio valdeci macHaski • dieGo barros fonseca • dieGo belzareno severo • dieGo 
campos costa • dieGo dos santos santa Helena • dieGo josé amaral de almeida • dieGo macHado pacHeco • dilamar macHado • dilson cardoso rodriGues • dilson maciel pinHeiro macHado • dilva fátima suerteGaray 
de souza • dioGo soares baiGorra • dione marta ozorio Goulart • dirceu sancHotene filHo • dirceu scHettert • dirlei aGnes • dirley koHler • divino recH • dodinei GreHs • doralicia fatima cardoso • dorival dirceu 
medinGer • douGlas de mendonça tHompson • douGlas neumann • dulce Helena pereira vielitz • dulce lamp Goncalves • dulce mielke • dulci marlem de freitas fernandes • eber luiz torres Hoffmann • edeGar do 
nascimento tassoni • eden mario fonseca cesario • eder pereira da silva • ederson da rocHa • edGar atHayde meneGHetti • edi da silva • edimara moraes de moraes • edinei lucio selli • edio antonio scHneider • edir 
pedro domeneGHini • edison Gabriel campos feijó • edison Guerreiro soares • edison mauro trindade dos santos • edison osvaldo arnt • edison pucHalski • edmilson joel corrêa • edna reGina da assunção Gomes 
• edson luiz bitencourt da silva • eduardo armando briao traversi • eduardo becker HomricH • eduardo dall aGnol • eduardo de lacerda mancuso • eduardo euGenio fiorin • eduardo fabrizio seGanfredo • 
eduardo francisquetti • eduardo vieira Grune • eGon josé trein • eGon scHneider • elaine catiuscia souza fonseca • elaine da silva fraGa • elaine Grasiela barcelos da silva • elaine ribeiro • elario enio becker • 
elci Hernandorena • elcir luis stacHelski • elen fritscHe mattos • eleni da penHa nizu • elenice maria de mello • elenir de fátima fernandes • elenir rosa dos santos • eleonora noGueira vacilotto • eli lucia assmann 
• eliaine reGina rodriGues • eliana candal deGrazia • eliana marques dos santos Gomes • eliane cHimendes maciel • eliane duarte da silva • eliane martini iGnacio • eliane orientalina ferreira marins • eliane reGina 
penso trindade • elias couto • elina oliveira dos santos • elio jose bitello • elio martins copes • elisa de avila ponzi • elisabete pavan • elisabetH do reGo rodriGues • elisandra martins • elisandra pedroso de 
souza • elisanGela da silva binicHeski • elisiane ziani • elival medeiros da costa • eliz reGina Guimaraes da silva • elizabetH mary dornelles riGon • elizandra pampim portela • ellemar WojaHn • eloá cristine nespolo 
benedetti • eloa da costa antunes • eloisa almeida da silva • eloisa tavares • elso ribeiro fraGoso • élton antônio mariani • elton carlos de cesero • elton da silva vianna • elton levi scHroder fenner • elton luis 
fontana • elton luiz boff • elton luiz cHaves • elton nietiedt • elza arboite da silva • emanuele emilia basso • emerson correa da silva • emerson maia dos santos • emiliana dos santos • emilio auGusto becker lessa 
• emilio merino dominGuez • endriGo valadão da cunHa • enilto jose dos santos • enio josé Horlle meneGHetti • enio jose paGanotto • enni trindade de fiGueiredo • ereni oliveira lopes • eriane martins pacHeco • 
erica natalie santos jaeGer • erick varGas da silva • erico edis betiolo • erico mauricio santos rocHa • erik manzano de moraes • erivelto sinval velHo • erli dos santos teixeira • ernani ruscHel filHo • ernesto ivo 
de lima • ernesto molon • ernesto toiGo • erni do prado moreira • eronildo pereira da silva • estela dalva Goncalves claro • estela mari kurscHner vilanova • eudes bortoli • euGenio merck de sa • eunice 
eicHelberGer de oliveira • eurico falcao da cunHa • eva sueli lima • evandro diniz benites • evandro eGidio zambonato • evandro josé Horn • evandro moraes lucas • evelise da silva de souza • everton davi centurião 
silva • everton pacHeco pissaia • everton santos oltramari • ezilma rosanGela pereira borGes • fabiana caduri de almeida • fabiana cortinaz duarte soares • fabiana da silva ramos • fabiana dos santos flores • 
fabiana durGant silva • fabiana santos de oliveira pitrosky • fabiane barbosa moreira • fabiane laWall radtke • fabiano abreu de varGas • fabiano Geremia • fabiano rodriGo dupont • fabiano tacacHi matte • 
fabio auGusto bitencourt ranquetat • fabio de albuquerque • fábio Gross • fabio leite dallmann • fabio luis correa dos santos • fabio luiz fiscHer • fábio luiz teixeira campos • fabio porto scHaffner • fabio ricardo 
da ros • fábio roGério carril pereira • fabio santos de oliveira • fabricio ribeiro sales • fatima eliana da silva • fatima marinesi bertotti • felipe coGo • felipe kuHn braun • felipe madruGa nyland • felipe noGueira 
dos santos • felipe souza da silva neto • fernanda da cruz • fernanda dos santos crancio • fernanda finkler • fernanda Gross dos santos • fernanda Guedes ulGuin • fernanda karini dreier • fernanda linHares 
marques • fernanda maia de mello markusons • fernanda riet cardoso • fernanda rimolo vilarino • fernanda scHnorr paGlioli • fernando baptista bolzoni • fernando cHiappini annes • fernando da silva Grupe 
• fernando ferreira da cunHa • fernando Godoy porto martinelli • fernando Guimaraes ferreira • fernando lemos pacHeco • fernando luiz boff • fernando reicHert da silva • fernando silveira fernandes 
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• fernando urnau d avila • fernando vasconcellos dornelles • fernando zasso piGatto • filipe madsen etGes • flavia patricia da rosa • flavio alan aprato reuse • flavio cassola martins • flavio dalbosco de 
oliveira • flavio dos santos varGas • flavio ernani laux • flavio Heron da silva • flavio odair do carmo rodriGues • flavio pancote dall aGnol • flavio pasquale rosito anele • flavio pauletti • flavio valente de 
oliveira • florestino da costa floriano • floriano emilio becker • franciele lopes dias • francieli Hermes cHesani • francis mari pando da maia • francisco antonio brandão seGer • francisco arGemiro antonini 
zanini • francisco juracy correa duarte • francisco renato rodriGues • francisco tedesco • frederico auGusto micHaelsen • frederico luciano souza • Gabriel atarão da rocHa • Gabriel da silveira leao • Gabriel 
micHelin de carli • Gabriel romariz batista dos santos • Gabriela brands • Gabriela feron antunes • Gabriela fraGa rosa • Gabriela moraes freitas • Gabriela scHardosim cardoso • Gabriela veit volkveis farias 
• Gabriele bittencourt da silva • Gabriella trojan riela • Gabrielle de oliveira • Geli bonotto • Gelson juarez xavier • Gelson luiz luccHese • Genesio fernandes monteiro junior • Geni bernadete avila da silva • 
Genil jose pavan • Geraldo antônio barcelos oliveira • Geraldo back • Geraldo rodriGo GrotH • Germano stevens • Gervasio vendruscolo damian • Gessi bernadete faGundes dornelles • Getulio de fiGueiredo 
silva • Getúlio mendes • Getulio varGas de moura junior • Gianfrancesco zuccHetti • Giani rotta telles • Gicelda ines davilla • Gilberto cardoso de aGuiar • Gilberto reidel • Gilberto rodriGues de matos • Gilberto 
saldanHa lederHos • Gilberto saraiva ferreira • Gilberto Wily ferrarini • Gilca terezinHa do val ienczak • Gilda barreto correa • Gileno carvalHo da silva • Gilmar da rosa conceicao • Gilmar dal osto rossa • 
Gilmar eitelvein • Gilmar rosa da silva • Gilmar zolet vieira • Gilson roberto bolsin da silva • Gilson silva da silva • Gilson tadeu jacintHo • Gilvan WinscHi da cunHa • Giovana cristina tornquist • Giovana dos santos 
tHiaGo • Giovani auGusto spielmann • Giovani de cezaro • Giovani faGundes da cunHa • Giovani luzzatto • Gisele ortolan • Gisele teresinHa de moura costa • Giselen dumoncel almeida • Gislaine Goncalves martins 
• Gislaine monza da silveira • Glademir aroldi • Glademir da costa conceicao • Glademir vieira de moura • Gladimiro dantas macHado • Gladstone ribeiro • Glaucia maria loreto rodriGues • Glaucia reGina oliveira 
ribas • Glenio varGas rodriGues • Graciela freitas bertolucci • Graciela nienov • Graziela pereira maciel jaeGer • Graziela rolim pesenti • Greice da silva costa • Greice nicHele • Greice WasckburGer steiernaGel • 
GuilHerme alexandre olsen GerHardt • GuilHerme bivar cosner scHmitt • GuilHerme cortez dos santos • GuilHerme Guarda • GuilHerme lunelli damian • GuilHerme velten junior • Guiomar felicio péres • Guiomar 
raul WinGert • Gustavo azevedo da silva • Gustavo emilio trindade mota • Gustavo Hallal couto • Gustavo joHann • Hamilton brum leaes • Hananias mesaque amaral da silva • Haviner Henz zimmer • Hebe liliana 
oliveira beatto • Heber oliveira • Hedi moema leal bauer • Helen rose luzardo monteiro • Helena bins ely • Helena marGarida noGueira amorim • Helias fraGa peres • Helio auGusto pereira lucas • Hélio barbosa 
ribeiro júnior • Helio mercadante filHo • Heloisa Helena coelHo • Heloisa Helena rodriGues Gedel tresoldi • Heloisa viviane borcHHardt • Helvecio lima nuñez • Henrique nelson fontoura peralta • Henrique 
nuncio • Henrique sHiGeHisa miyai • Hermes pereira dutra • Hermes teixeira da rosa • HermoGenes Gomes da silveira • Hilda bottona pedrollo • Hilda mara mendes cidade • Hipolito brites de freitas • HuGo leandro 
rossetto • HuGo renato rassWeiler • Humberto jose cHitto • Humberto macHado da rosa • iara brum dos santos • iara eulalia de mello • iara Guimarães cardoso • iara maria macHado • iara rodriGues de freitas 
• iara silvia lucas Wortmann • ildomar strapasson • ilica jacinta scHmidt Goecks • ilson mauro da silva brum • imara parise • inajara ceci coelHo da silva • inocencio teles moreira filHo • iracema de souza nunes 
• iraci maria anesi • iria Galdino • iridiana aparecida alves nunes • isabel cristina camboim mombacH • isabela mendes soares • isabella beirao • isabella falcetta da silva Guedes de oliveira • isadora bispo dos 
santos • isamir brocker de oliveira • isis Gonzalez manfro • ismael alberti minor • ismael da costa cardoso • ismael santos scHmitt • ismael WasHinGton castro eyras • isnar vieira borGes • israel fraGa peres • 
itajubá silva de miranda • itamar de varGas • ivan dias ribas • ivan ferreira leite • ivan saraiva bonetti • ivani da silva • ivanir pereira • ivo dominGos paravisi • ivo mozzato pereira junior • ivone alves da silva • 
ivonete do amaral • izabel belloc moreira araGon • izéu jair bosa • izur Herminio bolson • jacir carmos zardo • jacir de mello • jackson darsie baldasso • jackson Geisel da silva • jackson valenti noGueira • 
jacqueline sieG • jacques barcellos motta • jaime cerbaro • jaime leal benetti • jair antônio de abreu • jair antonio severo • jair barbosa da silva • jair de matos soares • jair fernando rietH • jair luis muller • 
jair monteiro da rosa • jair peres alos • jaira de fatima dos santos soares • jairo alexandre duarte • jairo andre renz • jairo moisés stein • janaina beatriz macHado dos santos • janaina ribeiro silveira • jandir 
joao andreatta da silva • jandir martins de almeida • jane teresinHa bauer • janice de fatima de oliveira • janine Glaeser mattioda • janine kanHeski moreira • janquiel zeni papini • jassi oliveira dos santos • jauri 
francisco da siqueira • jeancarlo HunHoff • jeferson amaral vieira • jéferson faGundes de oliveira • jeferson Henrique aGuiar pereira • jeferson marcelo moreira trindade • jeferson marques da silva • jeferson 
serGio Garcia • jefferson alfredo enGelmann • jemerson voular da silva • jessica reGina perin velHo • jiovane veiGa pinto • joaldo alencar pires • joana scHneider Hartmann • joao affonso da camara canto • 
joão alberto Garcia pires • joao antonio reGo costa • joão auGusto moojen • joao batista de melo filHo • joão batista rodriGues martins • joao carlos de almeida martins costa • joao edio mazzotti • joão 
eduardo arnHold • joão ernesto macHado dos santos • joao fernando araujo • joao francisco ramos • joao Gabriel macHado do couto • joao Gilberto scHardonG • joao Goncalves paiani filHo • joao Henrique 
cella de souza • joao Heredia • joao Homero ovalHe da silva • joao jacob seibel • joão marcondes varGas trindade • joão mella neto • joao paulo Galdino casulo • joão paulo rodriGues damiani • joão renato 
toniazzo • joaquino ferraro • jocelito faleiro silveira • jocelito queiroz cHaves • joeci dos santos • joel jose rosso • joel patricio steyer • joelio petro • joema de souza teles • joemir arlindo macHado • joice 
batista pizani cabral • joice pereira soares • joice reGina botteGa • joici de oliveira • jonas antonio soares • jonas fontana • jonas tiaGo souza silveira • jonatas ouriques da silva • jonatas piacentini barcelos 
• jonatHan andriel iser • joni jorGe kaercHer • joni lisboa da rocHa • jorGe ademir severo • jorGe alberto filGueiras brocHado • jorGe aristides krauser portella • jorGe artur liz • jorGe aurelio de curtis • jorGe 
da motta dutra • jorGe da silva alves • jorGe Hélio Gisler Grecellé • jorGe jardel calcado lima • jorGe leandro caldas • jorGe luis da silva • jorGe luiz da silva pacHeco • jorGe luiz lopes martins • jorGe marcelo 
de almeida antunes • jorGe moisés da silva fuentes • jorGe ronildo silva de oliveira • jorGe tadeu conceicao de souza • jorGe tadeu da silva • jorGe ubirajara oliveira paim • jorGe ubiratan de souza • jorGe valdir 
dos santos • josane caporal • josé alberto moro • jose alvarez Guimaraes • jose antonio conti • josé antonio da silva • jose antonio foGaca muller • jose antonio paixao rosa • jose aparicio Guerra • josé atos 
jonGH junior • jose auGusto bender de miranda • jose carlos alves • jose carlos da silva porto • jose carlos de moura • josé dirceu silveira • josé donatil lima de fiGueiredo • jose eduardo sestari arGenton 
jasnievicz • jose eroi kollet • jose eurides macHado • josé fernando marin • jose francisco da silva • jose francisco ferreira da luz • jose francisco moojen noronHa • jose francisco varela de oliveira • josé 
Galera • josé Garibaldi coelHo pontes • josé Gilberto macHado • jose Gomes da silva junior • jose inacio birck • jose itaGore poGlia • jose kliemann • josé leonardo bassanesi • josé luís da silva zasso • josé luiz 
prado da rosa • jose luiz sarmento da fonseca • jose macHado de oliveira • jose moacir da silva cardoso • jose otaviano martins fonseca • josé pedro Gonçalves ilHa • jose pedro HentscHke scHroeder • jose 
renato borGes • josé renato Heck • jose renato scHerer • jose tomas russczyk • josé vainer da silveira noGueira • josé venancio ferreira • josé victor da costa eslabao • josiane dos santos da silva • josiani de 
fátima scHmidt • josías bervanGer oscar • josué de souza barbosa • juarez da rosa candido • juarez farias soares • juarez Gutierres de souza • jucara de quadro • juceli reGina boscHetti • jucelino rosa dos 
santos • julce nair alfonso louzada • julia macHado biasibetti • julia Wiener • juliana bastos lourenco • juliana carvalHo dos santos • juliana da silva de oliveira • juliana inês erpen • juliana voloski osWaldt 
• juliane scHmidt micHels • juliano da paz carvalHo • juliano de campos • juliano maciel • juliano mendes Gomes • juliano muller de oliveira • juliano rocHa santos • juliano vasconcellos fernandes • julio 
cesar auGusto da silva • júlio césar freitas da rosa • julio cesar leal ramos • julio cesar prates cunHa • julio cesar varela pimentel • julio cesar zaGo • julio milkeWicz neto • julio roberto ferreira lopes • junior 
carlos piaia • jurema cecilia alves perez • jussara borba roveda • jussara maria de moraes marcHand • juvir costella • kamila faleiro de mello bento • karen fonseca lose • karina dos santos silveira • karine 
bertani da silva • karine raquel Hasse • karla cHaves krieGer • katia Heemann • kelly madruGa ferreira • kenia paiva netto • kleber roGério colvero • lacir moraes ramos • lais scHmitt • lanei salete vedolin • lara 
zancHi flores • lari paulinHo mainardi • larissa monteiro silveira • larissa pinto carvalHo • lauraci carvalHo • lauren duarte lautert • lauro ricardo pillar bronzoni • lauro roberto lindemann HaGemann • 
lauryn silva Gomes • leandro andrade Geraldi • leandro costa simão • leandro dias soares • leandro inocente naibert • leandro martins dutra • leandro peixoto de oliveira • leandro raupp tietboHl • leandro 
teixeira pereira • leia adriane follmer • leila da rocHa leite • lelia barros silva soria • leni lopes da silva • lenira beatris romeu roldão • lenison maroso • lenora scHmitt • leodimar antonio ferreira • leodomar 
da rosa duarte • leonardo caldas varGas • leonardo da silva lima • leonardo prado kantorski • leonardo rocHa rospide • leonardo zandona • leonei cHapuis dos santos • leonel sica da rocHa • leonir fronza 
• letícia cHapuis dos santos bueno • leticia de abreu rodriGues • leticia kisler dos santos Haubert • letícia mallmann • letiele santos da silva • levi pires • lia reGina alamino • lianGela HaaG ferreira • liciane Hampe 
fialHo • lilian alves Warnke • lilian maiara zenker • liliane ladWiG muller • liliani adami cafruni • lineo josé baum • lisandra moletta cides • lisandro rodriGues de farias • lisiana dos santos • lizete carvalHo 
soares de morales • lizette maria nique • lody kalil andriotti • loise terezinHa meleccHi costanzo • loiva teresinHa serafini • loivo abiGair da silva • lorena de fatima arrué dias • lorena Gomes Garcez • lorena 
maria seGer • lotario jose vier • lourdes mara pereira dias • lucas malacarne • lucas noGueira batista • lucas pandolfi levandoski • lucas varGas da silva • lucas zambrano rollsinG • lucia fabiana zimmermann 
• lucia Helena araujo Goz • lucia Helena tscHiedel dipp • luciana andre vacari • luciana cardoso • luciana correia villa real • luciana rossoni martins • luciana zart • luciane alonso miranda • luciane da silva 
bosenbecker • luciane lisboa faGundes • luciane marques uflacker dornelles • luciane nunes dos santos • luciane picada • luciano delfini alencastro • luciano luz de lima • luciano rodriGues da silva • luciano 
soares alves • luciene antunes dias de oliveira • lucimar teles • lucio andre beskoW • luis antonio costa da silva • luis carlos da silva rosa • luis carlos dias • luis carlos HeidricH • luis carlos passuello • luis 
carlos pires • luis carlos rossato • luis felipe teixeira • luis fernando coimbra albino • luís fernando ramirez macHado • luis fernando soares ramos • luis fernando sodre santos • luis filipe motta justo • luís 
Gustavo macHado • luis Henrique da silva • luis jose kunratH • luis vanius da luz Goncalves • luís vinícius bessa dos reis • luisa berGmann • luisa silva bartH • luiz afonso escobar medeiros • luiz alair teixeira • luiz 
alberto albaneze • luiz alberto pires de pires • luiz antonio foucHi de leon • luiz carlos barbosa da silva • luiz carlos da silva xavier • luiz carlos leivas mello • luiz carlos mendes almeida neto • luiz carlos 
meneGon • luiz carlos morem • luiz carlos teczak • luiz carlos verGara menin netto • luiz carvalHo bernardes • luiz cezar moreira de campos • luiz cleo ferreira cHaxim • luiz fernandes de avila rodriGues • luiz 
fernando borGes de souza • luiz fernando camarGo da silveira • luiz fernando cunHa mattos • luiz fernando de oliveira branco • luiz fernando Gusmão simões • luiz fernando muller jeremias • luiz fernando 
rodriGuez junior • luiz fernando tavares de almeida • luiz Goncalo osellame • luiz Gustavo de souza • luiz Henrique alves teixeira • luiz Henrique puricelli lora • luiz Henrique rodriGues palma • luiz irineu 
scHenkel • luiz jose alves • luiz meireles santos • luiz noe souza soares • luiza marques veber • luiza rodriGues da silva • lurdes elena licks lermen • madson Witte da silva • maGali cristina beckmann • maGaly da 
silva costa • maGda carneiro de oliveira • maGda cenci lima • maGno ademir martins castro • maico correa antunes • maicon soares santana • maiquel evandro laureano silva • maira peruffo de oliveira • maira 
rosane noal luccas • maister freitas da silva • manasses dos santos de ponti • manoel carlos da silva caldeira • manoela lopes flores soares • manuel otávio binato da rosa filHo • mara elizete rebelo de 
lourenço • mara ivana vaz de campos • mara rosane da silva pucci • mara sasso • mara scHmatz • mara teresinHa silva • marcela pfeifer fayet de souza • marcello barros Gomes • marcelo beledeli • marcelo 
bertani • marcelo cassolli • marcelo cecin da cunHa • marcelo cHapper dos santos • marcelo da rosa Gomes • marcelo de oliveira dutra • marcelo de vasconcellos scHramm • marcelo dos santos batista • 
marcelo ferst de andrade • marcelo Gayardi ribeiro • marcelo martinelli • marcelo pereira da silva • marcelo rodriGo bernardi • marcelo rodriGues meskó • marcelo soares reinaldo • marcelo souza dos santos 
• marcia adriana de carvalHo • márcia fernandes da silva mendes • marcia jacinta dullius • marcia maria milani bellini freitas • marcia marques • marcia pires de la torre • marcia prado rotta • marcia reGina 
Godoi fiGueiredo • marcia reGina vieira • marcia rejane laWall • marcia rosane tedesco de oliveira • marcia ruy dias • marcia scHmidt • marciana renata fabris • marcilei dondoni • marcio almeida espindola • 
marcio antonio farias • marcio cristiano da rosa • márcio josé menuzzi • marcio leandro rovea • marcio orvalino remus • marcio rosni GreGorius • marcio silva sedrez • marcio William foucHy das neves • marco 
antonio antoniazzi pinHeiro macHado • marco antonio da rosa ferreira • marco antonio ferreira dziekaniak • marco antonio karam silveira • marco antonio kicHler • marco antonio lanG • marco antonio 
soares macHado • marco aurelio da silva moraes • marco aurelio quaGliani • marcone reus fontoura franco • marcos adriano dos santos scHleintvein • marcos bonorino • marcos feier froes • marcos Henrique 
nor quadrado • marcos lopes de almeida ajnHorn • marcos luis dutra • marcos roberto narciso junior • marcos vianna eifler • marcos vinicius Gornatti dos santos • marcus eduardo de fraGa pereira • marcus 
Gilberto scHuH • marcus vinicius bertHier de araujo Goes • marcus vinicius da silveira • marGarete de campos oliveira • marGarete Garcia da silveira • marGaretH zambom • marGarida martins de oliveira • maria 
andreia cHaves dos santos lermen • maria anGelica palermo • maria anunciacao c sieczkaWski • maria aparecida martins nunes • maria beatriz braGa • maria beatriz kunkel • maria cecilia pestana de assis brasil 
• maria conceicao r Gonzalez • maria conceicao rafael siGnoretti • maria cristiane bortolini • maria cristina alves capra mansur • maria cristina cassol da cunHa • maria cristina cezimbra ortiz • maria cristina 
de sousa lima deminGos • maria cristina musWieck do amaral • maria da Glória dalberto rodriGues • maria da Graca merlo noGueira • maria da Graca santos camarGo • maria dalva pimentel favero • maria de 
fatima kobielski • maria de lourdes buleGon stieler • maria de lourdes jaGucHeski • maria de lourdes lima de assis • maria de lourdes o custodio • maria de lurdes nascimento • maria do carmo correia maciel • 
maria elaine tarelli • maria eliana rocHa rospide • maria elisabete rodriGues duarte • maria elisabetH merck baraldi • maria elizete da silva • maria eloá billiG • maria eloísa feiten • maria fernanda de freitas kalil 



transparência e Participação

• maria francisca ribas avancini • maria Gabriela isasa de mello • maria Gloria serrano lopes • maria Hedi marx buttelli • maria Helena azevedo • maria Helena maieron • maria Helena miranda • maria ilair de 
castro nunes • maria ivete miGliavacca • maria izabel mallmann scHmitt • maria jose da silva • maria lourdes lesnik • maria lucia alberton de oliveira • maria luisa dos santos araujo • maria luisa ferreira castro 
• maria luiza da cunHa sedrez • maria madalena de oliveira lopes • maria reGina Guimaraes barnasque • maria rejane aGuiar de medeiros • maria roseli roldão floriano • maria sirlei escobar maia • maria teresa 
soares de lucena paGlioli • maria teresa zambonato borGes • maria teresinHa da silva • maria valesca junGblut • mariana Gonzalez abascal • mariana miranda dos santos de quadros • mariane fortunato Homes 
• marianGela teixeira lovera • maricê balbuena dal forno • mariele simone fiGueiró de moraes • marielza severo da trindade • marilaine macHaski • marilda fazenda de campos • marilene cardoso dos santos • 
marilene de oliveira da silva • marilene peres • marili maieski rodriGues • marilia vera tibiriçá • mariliane krassmann dornelles • marinella stefani peruzzo • marines trindade da veiGa • marinez lurdes silveira 
macaGnan • marino frassoni silveira • mario antonio mello opassi • mario auGusto matos macHado • mario auGusto teixeira de sousa • mario bernd neto • mario d´ avila fernandes • mário luis azambuja • mario 
luiz fernandes medeiros • mario sander bruck • mario selbacH • marisa da silva santos • marisa de jesus da silva • marisete favretto • maristela martinelli Grauer • maristela soares • marivanda GHiGGi • mariza 
rodriGues ramires • marizete Garcia pinHeiro • marjorie paola canova WojaHn • marlei lemos pereira • marlei teresinHa ferreira • marlei terezinHa berbiGier de oliveira • marlene ines spaniol • marlene 
lautenscHlaGer de britto conter • marleni terezinHa nobre fernandes • marlete lourenco ferreira • marli cristina duriGon • marli ferreira de souza • marli reGina nazaretH macHado • marli teixeira de mattos 
• marlice kielinG • marlise pasin berGamascHi • marlise tHerezinHa natus • marlon silva de souza • marloW Granato velasquez • marlus da silva abbadi • marta dos santos de ponti • marta medeiros silva • mary 
Halen de medeiros marcHi • mateus dos santos • matHeus junGes Gomes • matHeus mirapalHete cardozo • matHeus terra ramos leoneti • maurelize da silva • mauri josé vieira cruz • mauri luiz ramme • maurí nunes 
da silva • maurício roman • mauro cezar przyczynski • mauro dos santos mereGali • mauro ernani aGuirre • mauro GoldscHmidt • mauro josé ludWiG • mauro klaus • mauro leWa moraes • mauro luiz vieira cruz 
• mauro saraiva falcão • mauro vieGas anGst • melina Gutterres testa • melissa braciak da silva • melissa makoWski jardim • mercedes simoni damacena teixeira flores • meri teresinHa scHmidt bombardelli • merli 
WeeGe da cruz • micHel antonio vens • micHele boff da silva limeira • micHele scHefelbein • micHeli tassiani petry • micHelle teixeira marques • miGuel de oliveira satt • miGuel francisco onofrio WaiHricH • miGuel 
idiart Gomes • miGuel jucHem • miGuel scarpellini mattos • miGuelina paiva veccHio • miGuelina teresa varriale damian • milena freitas da silva • milton andré rodriGues pinto • milton batista cardoso • milton 
cava correa • milton cesar perkoski • mirella souza scHorr • mirelle teixeira • miriam cristina lacerda dias • miriam Grace laHude costa franco • miriam recuero acosta • miriam zanrosso baptista • mirian jeanini 
WoiciecHoski Helfenstein • mirtes beatriz rockenbacH martins • moacir lanzini • modesto cavalcanti peres • moises cHim malespinHas • moises da silva barboza • moises dametto • moises macHado • monica beatriz 
lopez mena • monica martins velazco correa • monica valin • mosiaH brentano rodriGues • muriel klauck vianna • myrian carvalHo beck • nader ali umar • nadia Hirtz de almeida GalHo • nadir inácio Hermes • 
naide sallon ferreira • napoleão souto cavalHeiro • nara alessandra seckler • nara conceição alves • nara teresinHa silva trindade • nardir rosemundo steffens • natalia Wulff fetter • natasHe inHaquite • nei 
jose van lare junior • neiva anGelita borGes alves • neiva teresinHa leite do amaral • nelceu dos santos doro • nelci dias da silva • nelson beron carvalHo filHo • nelson de jesus evanGelHo leão • nelson delavald 
junior • nestor pereira barreto • neterin Herta lausmann • neuromar luiz Gatto • neusa macHado bueno • neuton prestes • neuza silva soares • neWton noGueira pinto neto • neWton teixeira rodriGues • nicole 
zardo ben • nilce bernardete facin • nilo jose pinHeiro junior • nilo serGio Godoy balHefo • nilsa maria prates valduGa • nilseu reis cavalHeiro • nilso santa Helena da silva • nilso vilmar silveira da silva • nilson 
matHias leHmen • nilson scHmidt • nilton da silva severo • nilton Garibaldi • nilton lourenco mendes dos santos • nilton luis teixeira trindade • nilvion barreto scHroeder • nivaldo venancio da cunHa • nivea 
de varGas veit • noeci jose berGamaski • noedi casaGrande • noemi macHado rodriGues • norberto scHirmer etcHeverria • norine iara paloski • normelio ferreira amorim • norton botH nunes • nubia avila brucH 
• octavio scHneider neto • odair parode • odete marques branco • odete tibola berGamaski • odila cancian liberali • olGa beatriz arnt • olmir luiz lottici • orlando terra burmann • orvalino antonio kuHn • 
oscar leHenbauer • oseias dos reis friski • osely de melo costa • osmani da silva barbosa • osmar aimi • osmar bruno roll • osmar francisco da silva • osmar pieGas nolibos • osvaldo land • osvaldo pereira mello 
• osvaldo scHeffer boff • osvaldo scHmidt • osvaldo silva de oliveira • pablo da silva teixeira • pamela carvalHo Hoesel • pâmella rodriGues dutra • paola caumo • paola de freitas donida • paola puton • pasquale 
mainolfi • patricia ennes da silva lima • patricia Gomes de freitas silva • patricia koHlmann amato • patricia paes corvo mibielli • patricia vasconcellos dzjobGinski • paula carolina dos anjos dias • paula coruja 
da fonseca • paula rejane de souza • paulo afonso fontoura peralta • paulo afonso nunes • paulo cesar bassan oliveira • paulo cesar franquilin pereira • paulo cesar salvamoura pires • paulo césar santos 
da silva • paulo cezar linck • paulo de tarso de borba riccordi • paulo dias de morais • paulo eduardo pedroso • paulo eliseo baptista da silva • paulo fernando basso • paulo Gilberto ramos macHado • paulo 
GutH • paulo josé scHmidt bracHtvoGel • paulo leonardo ott • paulo mertins • paulo ramos de jesus • paulo renato soares duarte • paulo ricardo becker • paulo ricardo borGes • paulo ricardo c de oliveira • 
paulo ricardo farias silveira • paulo ricardo javiel rezende • paulo ricardo julio rodriGues • paulo ricardo lima do nascimento • paulo ricardo lucas • paulo ricardo salerno • paulo ricardo toson • paulo 
roberto abraHam • paulo roberto clasen barboza • paulo roberto da silveira borGo • paulo roberto de avila silva • paulo roberto de souza frederes • paulo roberto dias pereira • paulo roberto Guimarães • 
paulo roberto macHado • paulo roberto maurente • paulo roberto meneGHetti • paulo roberto pereira fraGa • paulo roberto pereira rivera • paulo roGério dos santos faGundes • paulo serGio berte • paulo 
serGio da silva junior • paulo sérGio dos santos terra • paulo serGio dutra pereira • paulo sérGio nunes • paulo verissimo macHado da silva • pedro alberto duran paiani • pedro antonio de oliveira • pedro 
auGusto barbiero conde • pedro claudio pandolfo • pedro da Hora dias • pedro edison da silva • pedro francisco da silva filHo • pedro Henrique nunes paiva • pedro jacinto tadiello bassin • pedro paulo medeiros 
alcantara • pedro paulo nienoW • pedro pietroski • pedro silva lima • percival souza de oliveira • petter botelHo da silva • pHilip douGlas rodriGues • pompilia alves cassemiro • potira Webber Gonçalves • priscila 
cerentini alves • quesia da luz franco • rafael albrecHt • rafael benites dulor • rafael da costa passos • rafael de aGuiar pereira • rafael finkler • rafael reis barros • rafael rodriGues alves • rafael roxo 
rodriGues • rafael severo bertoja • rafael urubatan ribeiro barbosa • rainer moura braGa • ramiro auGusto farina • ramiro pinHeiro pedrazza • ranieli canova franco pereira • raquel bassan martins • raquel 
eltz seeliG • raul antonio Giazzon • realda rejane Gil • reGina maria becker • reGina maria rossi bernardes • reGinaldo leonel ferreira • reGis cleber de oliveira de lima • rejane ferreira fittipaldi • rejane linHares 
dias • rejane silva • rejane WiscHral barreiro • renan sparrenberGer • renata d’ avila esmeraldino • renata recH • renata rosa costamilan • renato cHiappini annes • renato dos santos • renato dos santos fortes 
• renato luis pereira da silva • renato oliveira pereira • renato pascoeti • rene brum Garra • reni Germano da silva • renilda ramos ferreira • renildo da silva rodriGues • ricardo arend Haesbaert • ricardo 
barbosa brandão • ricardo bizarro nunes • ricardo carneiro da fontoura • ricardo de oliveira costa • ricardo froHlicH • ricardo Germano steno • ricardo Guimarães moura • ricardo Hernandes fernandes 
• ricardo merino dreHer • ricardo petry pitHan • ricardo rojas fabres • ricardo scussel lonzetti • ricardo vicente campos da silveira • rita de cassia barreiro • rita Helena sefton oliveira de paris • roberta dos 
santos passos • roberta maduell menezes • roberta spoHr scHreiner • roberto arruée Witter • roberto de azevedo WestpHalen • roberto de oliveira de lima • roberto feHrenbacH • roberto fetzner da silva • 
roberto Henke • roberto luiz cHies • roberto scHeer • roberto scussel lonzetti • roberto severino rodriGues briato • roberto silveira fialHo • roberto sum da silva • roberto toson • robinson de alencar brum 
dias • robinson duarte de souza • robinson tomas padilHa borGes • rocHelle carneiro kielinG • rodolfo rudi feldmann • rodriGo conde peralta • rodriGo dimer mendes • rodriGo fernandes da luz • rodriGo 
ferreira pedroso • rodriGo froHlicH Wenzel • rodriGo Goulart martini • rodriGo GuilHermo dos santos rodriGues • rodriGo leandro macHado da silva • rodriGo netto carneiro • rodriGo noGueira da silva • 
rodriGo santa lucia • rodriGo silveira da silva • rodriGo soares olympio • rodriGo teicHmann vizzotto • roGer jaekel dos santos • roGerio adao fraGa da silva • roGerio fraGa veit • roGério neves corrêa • roGerio 
reis dos santos • romano matias Guerra • romario rossetto • romulo Gabriel varGas vieira • ronald moreira dutra • ronalderci selau • ronaldo barbosa de brito • ronaldo de souza scHaeffer • ronaldo pinto 
Gomes • ronei paula vieira lopes • roni jose capelari • ronice Garcia alves rezende • rosa maria cavalHeiro loureiro • rosa maria jacobsen escobar • rosa maria rieGel bertolucci • rosalia kendzierski • rosana 
carvalHo de paulo • rosana maria feijo carvalHo • rosana maria rodriGues santos • rosana recH dickel • rosana von mulHen ferreira vicentini • rosane GoHlke • rosane lipski macHado • rosane maria marcHetti 
reinelli • rosane maria puppo kliemann • rosane nacHtiGall cHaves • rosane silva do amaral • rosânGela beatriz do rêGo • rosanGela fritzen Weber • rosaura ines macHado dos santos • rose mary borGes 
bitencourt • roseana fasolo de oliveira • roselaine moreira brinck • roselaine trajano de souza • roselene azevedo de avila • rosely ribeiro rocHa • rosely tellini victolla coelHo • rosiane oliveira de oliveira 
• rosimar dos santos almeida • rosimar luis de oliveira vieira • rossana jancoWski soares • rossana silveira • ruben oscar sisto • rubia elen esmeris • rudimar pedroso • rudinei salazar Guterres • rui fabbrin • 
rui vasques rodriGues • ruy antonio de freitas • samanta mota • samanta virGinia santos • samara reGina e silva meneses lorentz • samella tamar de souza moreira • samuel jose dos santos junior • samuel 
rodriGues • sandra correa lima • sandra de quadro alexandrino • sandra lanzoni • sandra maria de jesus reis • sandra reGina dalcin • sandra reGina martini vial • sandra reGina petry iser • sandra salete acco 
marmentini • sandra susete varGas dos santos • sandro castaGnetti • sandro cHimendes porciuncula • sandro de freitas pereira • sandro de oliveira • sandro eduardo zini reolon • sandro luis della mea lima 
• sandro rodriGues martins • santa loiraci moraes • santa marGarete de oliveira • saraí fátima brixner • sebastião paulo taborda • selita manfroi paludo • selmira milecH feHrenbacH • serGio avelino becker • 
serGio baptista leal • serGio bastide • serGio candido do nascimento • serGio eduardo ritter • serGio feloniuk • serGio jose fritzen • serGio luis Gubes • serGio luis scHmitt • serGio luiz lopes • serGio luiz scHimitez 
• serGio luiz scHWeninG • serGio maciel de araujo • serGio marino ribeiro neves filHo • serGio renato teixeira • serGio sady musskopf • sérGio vieira da motta • setembrino luiz pasquali • severiano Hermes telles 
• sHeila maciel batista • sHeyla lorentz scardoelli • sidnei matias faGundes • siGney joHn • silomar Garcia silveira junior • silvana joanna rodriGues orGes • silvana rejane pedroni • silvia bernadet mendes madeira 
• silvia da Gloria duarte beltran fernandes • silvia dos santos muccillo • silvia enGelmann de souza • silvia maria c cassuriaGa • silvia maria freitas miGnot • silvia maria jaeGer • silvia reGina caldeira dequi • silvia 
reGina maGalHaes de oliveira • simiana soccol • simone bianca de avila • simone cristine vianna Gonçalves • simone da rosa zuliani • simone ivalete rebelato • simone midon nunes • simone moraes de quadros 
telles • simone pires pereira braGa • simone portella fernandes • simone rodriGues mirapalHete • sinara porto fajardo • sintia capoani • solanGe cassal dos santos • solanGe concer fortuna • solanGe leite 
florinda • solanGe macHado ribeiro • soli manoel da silva • solon Gladimir morais duarte • sonia dominGues santos brambilla • stela maris severGnini de queiroz • suelen da costa faGundes • sulce cornelio • 
susana peres dos santos • suziane freitas da silva • sylvia severo • sylvio jose costa sanGuinetti • tabata silveira dos santos • tabatHa euGenio de oliveira • taiane luisa de oliveira cunHa • taiane moura dos santos 
• taís corvello dos santos • taís duranti pereira • tais knijnik • talita maria jaHn • talmo cardoso ramos • tamara da silva nunes • tamara raísa bubanz silva • tania estela di maio • tânia marGaretHe macHado 
santos • tania mari Guterres mendes • tania maria dos santos marques • tania maria lamberti silveira • tania maria torres Hoffmann • tânia reGina Gomes bernardes • tapir tabajara canto da rocHa filHo • 
tarcisio deretti • tarcisio jose minetto • tassia zambiasi • tatiana raquele pelizan • tatiana reGo de lima • tatiana santos arnoud danieli • tatiana souza ferrari • tatiane dos santos ribeiro • tatiane meirelles reis 
• tatiane moreira sarubbi • tatiane vidal dos reis • tayse de amaral baretta • teresinHa alberici • teresinHa aparecida dos santos cavallo • teresinHa da silva macHado • teresinHa pecH • tereza carmem bonadies 
• tereza oliveira prestes • tHais biGio perez • tHaís catiana mollmann lemes • tHaís maria ferreira sampaio • tHais marina bittencourt dalcol neukamp • tHais severo da silva • tHais tavares dos santos • tHiaGo 
buzatto • tHiaGo carniel teixeira • tHiaGo pacHeco costa krebs • tiaGo da silva tHedy • tiaGo dias da silva • tiaGo fernando pereira • tiaGo Grando • tiaGo lima barboza • tiaGo mauricio salomoni • tiaGo senandes 
silva macHado • tiano ribeiro de almeida • tito lívio coelHo • tomaz Gilian deluca WonGHon • treice maiara pedrotti Homem • ubiratan de souza • ulisses almeida nenê • urbano knorst • vaGner adilio espeiorin • 
vaGner trombini da silveira • valdecir mariano pinto • valdemar de jesus da silva • valdir alexandre • valdir fernandes Walter • valdoir staHer • valdomiro de oliveira souza • valmir aliati • valmir da silva • valmir 
mioso • valmor flores dos santos • valmor jose dall oGlio • valmor luis krysczun • valquiria cHaves da silva • vander dinael reicHoW knabacH • vander luiz seGabinazzi • vanderlan carvalHo de vasconselos • 
vanderlan frank carvalHo • vanderlei vieGas siqueira • vanderson alex dos santos lopes • vanessa albertinence lopez • vanessa aparecida canciam • vanessa camarGo scHneider • vanessa cunHa ferreira 
rodriGues • vanessa Giombelli morais • vanessa kidricki • vanessa lopes ramos • vanessa rodriGues dos santos • vania reGina ferreira de freitas • vanilda fermino Gusmão • vanira souza dos santos • vanuza maria 
palHarini • vera beatriz muller da cruz • vera inez salGueiro lermen • vera lucia dos santos macHado • vera lúcia fernandes • vera maria rosa marcon • vicente paulo de oliveira selistre • vicente romano • 
vilmar Gomes da silva • vilson eduardo fiscHer moraes • vilson zanotto • vinicios da rocHa de araujo • vinicius da cunHa aires • vinicius dolvino dalzocHio de almeida • vinicius mendes boff • viriato baptista de 
azevedo • vitor HuGo osorio de moura • vitor HuGo scartazzini • vitório krampe • vivian rejane mattos Garcia • viviane eliete dreHer • viviane paula da silva pinto • viviane vedovatto • vladimir araujo • vladimir 
santiaGo bandeira • volmir campaGnollo • volnei ribeiro nunes • Waldemar moura lima • Walquiria oliveira lima de souza • William de oliveira dias • Willian Gilnei da costa • Willian macHado iGnacio • Willis 
urbano taranGer • Wilmar fernandes silva • Wilson jesus de varGas • Wilson moyzes de souza neves • yara reGina GaraGorry de andrade • zairo rodriGues • zeneci teresinHa terra rodriGues • zilmar orestes serra
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