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EDITORIAL

A to o suficiente para levar vantagem 
sobre o outro, de preferência em 
tudo. Significa passar por cima de 
quem estiver na frente, pois o que 
interessa é levar vantagem. Certo? 
Tais gestos acabam por corroer 
de forma continuada os valores 
de ética e decência próprios do 
ser humano, convertidos nega-
tivamente ao longo da forma-
ção pessoal e de vida. Nos pa-
íses desenvolvidos, o conceito 
de honestidade nem mesmo é 
discutido, pois está arraigado no 
seio da sociedade. A ética efe-
tivamente prevalece como pa-
drão de relacionamento coletivo. 
A atual situação do Brasil indica 
que o velho jeitinho está sendo 
combatido de forma vigorosa pe-
las instituições que funcionam. 
Pelos profissionais que honram 
o cargo público que exercem. 
Este é um caminho que pode 
estar sendo aberto. Uma espe-
rança para as novas gerações.       
Por outro lado, paira o temor de 
que tudo isso que está aconte-
cendo seja passageiro, como aliás 
ocorreu no passado recente, quan-
do do impeachment do ex-presi-
dente Collor de Mello e do início 
do processo de combate efetiva a 
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efervescência políti-
ca que o país vive tem 
deixado claro duas 
questões de funda-

mental importância. A primeira 
delas diz respeito à evolução e  ao 
crescimento político institucio-
nal de uma nação que busca es-
tabelecer procedimentos éticos, 
morais e sobretudo de honesti-
dade com a coisa pública. Para-
doxalmente, isso ocorre numa 
sociedade dividida entre a práti-
ca do certo e do errado, configu-
rando uma relação baseada em 
ilícitos socialmente aceitáveis. 
O conceito de corrupção não 
guarda necessariamente uma 
correspondência com valores fi-
nanceiros ou ainda com o seu 
montante, mas com atitudes, 
condutas e ações praticadas des-
de o mais humilde cidadão, ao 
mais alto escalão da república. 
Talvez se possa afirmar que to-
dos, fora as famosas exceções à 
regra, são um pouco corruptos. 
Repita-se, corrupção não envol-
ve apenas dinheiro, mas atos. 
Aprendemos desde cedo com nos-
sos pais algumas ‘dicas’ de como 
não sermos trouxas. Já faz algum 
tempo, o brasileiro deve ser esper-

corrupção através do mensalão.                         
Os escândalos que tomaram 
proporções bilionárias no iní-
cio deste século, até a presen-
te data não foram resolvidos na 
sua origem. Continua o assalto 
aos cofres públicos, de forma rei-
terada, justamente por aqueles 
que receberam a missão clara de 
estancar a sangria da corrupção. 
Dirigentes de estatais e órgãos 
públicos tem trabalhando incan-
savelmente contra a roubalheira 
numa sala e, em seguida, na sala 
ao lado, recebem os dividen-
dos de propinas da corrupção. 
Perplexidade é o mínimo que se 
pode dizer da situação. Contudo, 
enquanto prossegue a luta do bem 
contra o mal, existem gestores sé-
rios e comprometidos com o erá-
rio e a comunidade, que buscam 
atender as necessidades geradas 
por cada vez mais serviços públi-
cos. A escassez de recursos impõe 
ao administrador a adoção de me-
didas severas, mas que objetivam 
elevar a eficácia e a qualidade dos 
serviços que o contribuinte paga.   

Lucio Vaz
Diretor-executivo da  
Revista Em Evidência                     



ÍNDICE Ano 7 - Especial UVB - 2017

Opinião - José Ivo Sartori  ................................................6
Fazer o que precisa ser feito 

Federasul .............................................................................10
Prefeitos de Bento Gonçalves e de Passo Fundo discutem,  
na Federasul, o novo papel das prefeituras

Federasul ............................................................................. 11
Cooperativismo cresce 14,22% em meio à crise

revistaemevidencia.com.br
Opinião - Sérgio Turra .....................................................12
Não precisamos de aumento de impostos

revistaemevidencia.com.br
ALRS .......................................................................................13
Presidente recebe documento deliberado em encontro  
de mulheres da Região Centro-Serra

Secretaria de Obras .........................................................14
Governo do RS faz chamamento público para a construção de 
unidades habitacionais em Porto Alegre

Opinião - Vinicius Boeira ................................................15
Parlamentarismo com voto distrital no Brasil?

Opinião
Cesar Luis de Araújo Faccioli .......................................18
Precisamos falar sobre políticas públicas

Lei 13.019 ............................................................................. 20
Parcerias com organizações da sociedade civil: aspectos gerais

Opinião - Yeda Crusius ....................................................23
23 anos do Plano Real

Especial ................................................................................24
Famurs realiza o 37° Congresso de  
Municípios em Porto Alegre

Especial ............................................................................... 26
Marco Peixoto recebe medalha do mérito municipalista

Carlos Barbosa ...................................................................30
A Judicialização da Saúde em debate

Flash.......................................................................................32
Amesne discute Judicialização da Saúde

Opinião - Ricardo Gadret ...............................................33
Pelo direito de poder se defender

Mulher na política .............................................................41
O exemplo de Zilase

Primeira Pessoa .................................................................42
Eugênio Amorim

Asdep .....................................................................................45
Cleiton Freitas é o novo presidente da Asdep

Opinião ..................................................................................46
Novo ISS sobre serviços financeiros: uma oportunidade histórica

Direito e Política ................................................................48
Ricardo Breier, presidente da OAB

Estrela ...................................................................................52
Carlos Rafael Mallmann em evidência

Fórum Internacional de Educação .............................54
Presidente destaca qualidade da educação regional  
 na abertura do Fórum Internacional

Amesne .................................................................................55
Cirurgias de alta complexidade são tema de reunião da Amesne

Amvrs .....................................................................................56
Amvrs comemora derrubada do veto ISS

Amvat ....................................................................................58
Presidente do TCE/RS reafirma parceria com municípios

Amfro | Itaqui ..................................................................... 60
Prefeito busca soluções na secretaria de Saúde do Estado 
juntamente com o gabinete do deputado Frederico Antunes

Amfro | São Borja ...............................................................61
Prefeitura investirá R$ 2,8 milhões em pavimentação de ruas

Amfro | Santana do Livramento ................................. 62
Prefeito recebe senadora Ana Amélia Lemos e deputado Frederico 
Antunes

Aconteceu ...........................................................................63
Prefeito de Canoas entrega plano plurianual ao presidente da câmara 

Ministério Público .............................................................64
Fabiano Dallazen

revistaemevidencia.com.br ......................................... 68
José Ivo Sartori e Edegar Pretto prestigiam a Revista Em Evidência

Última Palavra - Claudio Lamachia .......................... 70
A quem interessa a impunidade?

UVB

CANOAS

FAMURS

8 

16

27

Seminário de Formação 
Legislativa atinge os objetivos 
de qualificar parlamentares e 
assessores

Criminalidade perde  
força em Canoas

“Todo cidadão é 
municipalista!”34

Diretor-executivo  
da Consultoria em 
Direito Público - CDP

Gladimir
Chiele



6 EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Nº 57 - 2017

José Ivo Sartori  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul

OPINIÃO

osso governo está com-
prometido com a união 
de esforços para aten-
der com mais eficiência 

as pessoas que mais precisam. No 
Estado, estamos em um momen-
to de superação. Acreditamos que 
juntos vamos reverter o momento 
de dificuldade. Estamos plantando 
sementes de mudança para que o 
amanhã seja dife-
rente. Alguns resul-
tados já começam 
a aparecer, outros 
virão. Algumas de-
cisões são amargas, 
mas temos que fazer 
o que precisa ser fei-
to. O importante é 
que estamos unindo 
forças por um novo 
futuro.
 
Só o trabalho cons-
trói caminhos, 
principalmente nos 
serviços essenciais 
prestados pelo setor 
público. Tem gente, 
por exemplo, que 
acha possível mudar 
a realidade da Edu-
cação sem trabalhar. 
O primeiro passo 
para a mudança é o trabalho. Temos 
que buscar alternativas sem ran-
ço ideológico. O Rio Grande do Sul 
está entrando em um novo momen-
to e nós queremos que os gaúchos 
voltem a se orgulhar da Educação 
pública, que já foi referência para o 
país. Chega de um Estado voltado 
apenas para si mesmo. A Educação 

N

FAZER O QUE  
PRECISA SER FEITO 

precisa estar voltada para o aluno e 
para a qualidade do ensino. Essa é a 
nossa visão.

Reconquistar o lugar de destaque 
nacional em educação é uma das 
principais metas do nosso governo. 
Por meio do aperfeiçoamento, par-
cerias entre os setores públicos e 
privados, temos ao nosso alcance as 

ferramentas neces-
sárias para otimizar 
a estruturação edu-
cacional do Estado. 
Tanto que em 2015, 
essa área recebeu o 
maior investimento 
da década: 33,7% da 
receita líquida do Es-
tado. E recentemen-
te, liberamos mais de 
R$ 40 milhões para 
obras em 295 escolas 
estaduais. A cultura 
da paz está sendo re-
forçada com atuação 
das Comissões Inter-
nas de Prevenção a 
Acidentes e Violência 
Escolar.

Aliás, Segurança Pú-
blica é uma das áreas 
em que precisamos 

avançar. Sempre disse que quando 
houvesse margem financeira priori-
zaria a Segurança. E posso garantir 
que estamos cumprindo. Lançamos 
recentemente o maior concurso pú-
blico das últimas décadas, na área 
da Segurança, com 6,1 mil vagas. 
Até o final deste ano, quatro mil no-
vos servidores terão ingressado na 

Até o final deste 
ano, quatro mil 
novos servidores 
terão ingressado 
na área, entre 
Brigada Militar, 
Polícia Civil, 
Bombeiros, 
Susepe e Instituto 
Geral de Perícias. 
Nenhum município 
do interior ficará 
descoberto nesse 
processo.

“ 

” 
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área, entre Brigada Militar, Polícia 
Civil, Bombeiros, Susepe e Instituto 
Geral de Perícias. Nenhum muni-
cípio do interior ficará descoberto 
nesse processo. O orçamento do Rio 
Grande do Sul para 2017 foi aprova-
do com aumento de custeio apenas 
para a Segurança Pública, com um 
incremento de 19%. Conseguimos, 
também, com muito esforço, pagar 
os reajustes salariais definidos no 
final de 2014, que hoje representam 
31% de aumento na remuneração 
de brigadianos, policiais civis e ser-
vidores da Susepe.

Criamos o Siste-
ma Integrado de 
Segurança com os 
municípios e cons-
truímos parcerias, 
como, por exem-
plo, com o Exér-
cito Brasileiro e 
iniciativa privada. 
Entregamos novas 
viaturas, armas, 
munições e con-
seguimos, junto 
à União, apoio da 
Força Nacional de 
Segurança, além 
de recursos para 
construção de pre-
sídios. Além disso, 
o Governo do Es-
tado autorizou o 
retorno de PM’s do 
Corpo Voluntário 
de Militares Inati-
vos para atuação, 
prioritariamente, 
nas patrulhas escolares e nas ativi-
dades de videomonitoramento. E 
não descartamos a abertura de no-
vos concursos.

A Saúde é outro exemplo e apesar 
da crise financeira, o Estado reduziu 

em R$ 253 milhões a dívida com os 
hospitais públicos e filantrópicos. 
Em janeiro de 2015, o débito her-
dado era de R$ 350 milhões. Em 
outubro de 2016, caiu para R$ 97 
milhões. E em fevereiro de 2017, o 
Estado quitou os débitos da Saúde, 
relativos aos incentivos estaduais 
com santas casas, hospitais filantró-
picos e públicos. Foram pagos R$ 76 
milhões a 174 hospitais e foi aber-
ta uma linha de crédito de R$ 200 
milhões, via Funafir, para quitar dé-
bitos com 49 hospitais que tinham 

a receber valores 
acima de R$ 800 
mil. Estamos fa-
zendo o que é pos-
sível, porque a po-
pulação não pode 
esperar.

Poderia citar ou-
tros exemplos, mas 
prefiro ficar nesses, 
que são os serviços 
essenciais e fazem 
diferença na vida 
da sociedade gaú-
cha. O momento é 
justamente de ce-
lebrar a persistên-
cia, depois de tudo 
o que vivemos nos 
últimos dois anos 
em todas as áreas. 
Nós, do poder pú-
blico, escolhemos 
enfrentar e persis-
tir, sem demagogia 
e sem falsas ilu-
sões. A luta ainda 

não acabou. A crise não acabou, se-
jamos realistas. Precisamos persistir. 
O caminho é longo, mas as virtudes 
do gaúcho são maiores do que a crise. 
Vamos, juntos, todos pelo Rio Gran-
de, construir um novo Estado e um 
novo futuro.

Algumas decisões são 
amargas, mas temos que 
fazer o que precisa ser 
feito. O importante é que 
estamos unindo forças 
por um novo futuro.

Nós, do poder 
público, escolhemos 
enfrentar e persistir, 
sem demagogia e 
sem falsas ilusões. 
A luta ainda não 
acabou. A crise não 
acabou, sejamos 
realistas. Precisamos 
persistir. O caminho 
é longo, mas as 
virtudes do gaúcho 
são maiores do 
que a crise. Vamos, 
juntos, todos pelo Rio 
Grande, construir um 
novo Estado e um 
novo futuro.

“ 

“ 

” 

” 
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UVB

SEMINÁRIO DE  
FORMAÇÃO LEGISLATIVA 
ATINGE OS OBJETIVOS DE 
QUALIFICAR PARLAMENTARES 
E ASSESSORES
O evento contou com representantes de sete estados da Federação
ASCOM/UVB

epresentantes de sete es-
tados da federação par-
ticiparam do Seminário 
Nacional de Formação 

Legislativa, que aconteceu de 20 a 23 
de junho em Porto Alegre. Na opinião 
do presidente da UVB, o encontro 
atingiu seus objetivos, onde através 
de técnicos e agentes políticos, pres-
tou e levou conhecimento aos homens 
e mulheres do poder legislativo muni-
cipal. Os painelistas aprofundaram-se 

R nos temas como Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentária, Lei Orça-
mentária, Funções Legislativas e Pro-
cesso Legislativo.

O seminário contou com a partici-
pação dos consultores nacionais da 
UVB, Elisiane Silva, Edison Melo e 
André Y Castro Camillo. Também 
contou com nomes expoentes da po-
lítica gaúcha como o Secretário Es-
tadual da Fazenda, Giovani Feltes e 
o presidente do Legislativo Gaúcho, 
deputado Edegar Pretto, além do di-
retor de controle e fiscalização do 
TCE/RS, Leo Richter. Participaram, 
ainda, como palestrantes, o professor 
Ottmar Teske e o coordenador do Fó-
rum Democrático da Assembleia Le-
gislativa, Antonio Gianechini.

Na abertura do evento, a primeira 
atividade foi o lançamento da edi-
ção oficial da Marcha dos Vereadores 
2017, da Revista Em Evidência. As 
palestras iniciaram com o tema “Lei 
Orçamentária e a Fundamental Par-
ticipação do Legislativo”, pela advo-
gada, especialista em gestão pública, 
gerente nacional de projetos da FUG 
e consultora da UVB, Elisiane Silva. 
Posteriormente o professor, econo-
mista, auditor aposentado do TCE/
RS e consultor da UVB, Edison Melo, 
discorreu sobre o Plano Plurianu-
al: PPA - Sua importância e o que 
precisamos saber. A última palestra 

do dia ficou a cargo do advogado e 
assessor jurídico da UVB, André Y 
Castro Camillo, que discorreu sobre 
o Orçamento Impositivo e seus as-
pectos legais.

O auditor externo e diretor de con-
trole e fiscalização do TCE/RS, Leo 
Richter, falou sobre a importância 
da compatibilização entre os planos 
de educação e os planos plurianuais, 
tema que despertou muita atenção 
dos participantes do seminário. O 
presidente da Assembleia Legislati-

Secretário Estadual da Fazenda, 
Giovani Feltes 
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Presidente da Assembleia 
Legislativa do RS, Edegar Pretto 
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va do RS, Edegar Pretto, apresentou 
o trabalho do parlamento gaúcho 
na defesa das compensações da Lei 
Kandir, e o Secretário da Fazenda do 
RS, Giovani Feltes, seguiu na mesma 
linha, conclamando aos vereadores 
que se mobilizem a favor da regu-
lamentação da Lei Kandir. Também 
discorreu sobre o momento político 
e econômico atual. Já o advogado 
André Camillo encerrou o tercei-
ro dia de atividades com a palestra 
sobre Legística e o Processo Legisla-
tivo, Competência do Poder Legisla-
tivo e Atribuições dos Procuradores, 
Assessores e Servidores de Câmaras 
Municipais.

No último dia, as atividades ocorre-
ram na sala do Fórum Democrático 

No encerramento do evento, governador Sartori recebeu a comitiva do evento formada pelo presidente da UVB, 
Gilson Conzatti, e pelo diretor-executivo da revista Em Evidência, Lucio Vaz 
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da Assembleia Legislativa, onde o 
professor, sociólogo, diretor-execu-
tivo do Instituto de Pesquisa Social 
e Acessibilidade (IPESA), Ottmar 
Teske, abordou o tema PPA, LDO, 
LOA: Tensões, Tendências e Desafios. 
Para encerrar as atividades, o diretor 
do Fórum Democrático da AL/RS, An-
tonio Gianichini, palestrou sobre o 
Fórum Democrático de Desenvolvi-
mento Regional e a Participação da 
Cidadania no mandato parlamentar. 
Antes do encerramento o Deputado 
Estadual, Juvir Costela, fez uma sau-
dação aos presentes em nome do par-
lamento gaúcho.

O Seminário Nacional contou com a 
presença de representantes dos esta-
dos do RS, SC, PR, MS, MT, BA e PA.

O encontro atingiu seus 
objetivos, onde através 
de técnicos e agentes 
políticos, prestou e levou 
conhecimento aos homens 
e mulheres do poder 
legislativo municipal. Os 
painelistas aprofundaram-
se nos temas como 
Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentária, 
Lei Orçamentária, Funções 
Legislativas e Processo 
Legislativo.
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dual para a iniciativa privada em troca 
da construção de um presídio. A mes-
ma parceria poderá ser adotada para 
a construção de escolas. “O empreen-
dedor é mais do que um parceiro, é um 
agente de desenvolvimento social”, 
acrescentou.

A presidente da Federasul, Simone Leite, 
salientou que acredita no municipalismo 
e fez uma conclamação ao engajamento 
cívico como contrapartida a atual apatia 
em relação à política. O vice-presidente 
de Integração, Rodrigo de Sousa Costa, 
que também participou da mediação do 
debate, ressaltou a importância das par-
cerias com o setor produtivo e conside-
rou que “está na hora de definir o tama-
nho das estruturas de poder” para que 
estas sejam mais eficientes.

Prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, e o prefeito de Bento 
Gonçalves, Guilherme Pasin

PREFEITOS DE BENTO 
GONÇALVES E DE PASSO FUNDO 
DISCUTEM, NA FEDERASUL, O 
NOVO PAPEL DAS PREFEITURAS 
Guilherme Pasin e Luciano Azevedo mostraram, durante o “Tá na Mesa”, 
como fazer a gestão eficiente dos recursos público
Imprensa Federasul

arcerias com a iniciativa pri-
vada, equipes técnicas e qua-
lificadas e gestão eficiente 
dos parcos recursos públicos 

são alguns dos fatores que levam os pre-
feitos de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin (PP), e Passo Fundo, Luciano Aze-
vedo (PSB), a conseguirem tocar adiante 
os projetos da administração municipal 
mesmo em um cenário de crise econô-
mica e política. No dia 28 de junho, na 
reunião-almoço da Federasul, eles abor-
daram o novo papel das Prefeituras no 
atual momento.

“Ao poder público não cabe executar, mas 
fiscalizar. Precisamos aprender a contra-
tar, fiscalizar e cobrar”, disse Pasin duran-
te o debate que teve também a participa-
ção da jornalista do grupo RBS, Rosane 
de Oliveira. Já o prefeito de Passo Fundo 
citou a profissionalização da gestão e o 
estabelecimento de metas como premis-
sas fundamentais para “fazer acontecer” 
na administração municipal. O prefeito 
de Bento Gonçalves afirmou ainda que o 
tempo que os prefeitos gastam “choran-
do” pela falta de recursos tem de ser me-
lhor aproveitado em busca de alternativas 
para superar as dificuldades.

No caso de Bento Gonçalves, o municí-
pio é um dos cinco do País que instituiu 
o selo de qualidade ISO na administra-
ção. Além disso, Pasin relatou que foi 
adotado um sistema integrado de ges-
tão e de combate às despesas e ao des-

P

perdício para sobrar mais recursos para 
investimento. “É preciso governar para 
fora da Prefeitura e não para dentro. A 
maioria que está lá fora é que sustenta 
a minoria que está dentro”, ensinou o 
prefeito de Passo Fundo. Pasin e Aze-
vedo estão em seu segundo mandato 
e contam com maioria nas respectivas 
Câmara de Vereadores.

Embora reconhecendo que os pro-
blemas enfrentados pelo Estado são 
maiores do que os dos municípios, os 
dois prefeitos consideraram que as 
parcerias com a iniciativa privada são 
bons exemplos a serem seguidos. “É da 
visão dos municípios que pode vir a so-
lução”, acrescentou Pasin. Ele contou 
que Bento Gonçalves propôs a dação 
de áreas inservíveis do governo esta-
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O presidente do Sistema CNCOOP-OCB-SESCOOP Nacional,  Márcio 
Lopes de Freitas; o presidente da OCERGS-SESCOOP/RS, Vergílio 
Perius; a presidente da Federasul, Simone Leite, e o vice-presidente e 
coordenador de Marketing da Federasul, Alexandre Gadret

COOPERATIVISMO CRESCE 
14,22% EM MEIO À CRISE 
Os dados foram divulgados durante o Tá na Mesa da Federasul que abordou 
“O Cenário do Cooperativismo”
Imprensa Federasul

crise econômica passou 
longe do setor cooperati-
vo gaúcho no ano passado. 
Números oficiais do setor 

que constam no documento Expressão 
do Cooperativismo Gaúcho 2017 apon-
tam para um crescimento de 14,22% no 
comparativo entre 2016 e 2015, com um 
faturamento de R$ 41,2 bilhões. Os da-
dos foram divulgados no dia 28 de junho, 
durante o Tá na Mesa da Federasul que 
abordou “O Cenário do Cooperativis-
mo” com os painelfistas Vergílio Perius 
(presidente da OCERGS-SESCOOP/RS) 
e Márcio Lopes de Freitas (presidente do 
Sistema CNCOOP-OCB-SESCOOP Na-
cional).

Os dirigentes são unânimes ao afirmar 
que o setor cresce nos momentos difíceis. 
“A crise, de certo modo, é um combustí-
vel para a união das pessoas”, afirma Pe-
rius. Em uma analogia às famílias, que se 
unem nos momentos de dificuldades, o 
presidente das cooperativas do RS res-
salta que essas sociedades agem sempre 

A como uma grande família. “Constatamos 
a melhora das sociedades cooperativas 
em momentos de crise do capital finan-
ceiro. As pessoas tentam se unir mais, 
decidem sobre pequenos investimentos. 
É a resposta à crise”, afirma.

Os números comprovam a tese de Perius. 
Nos últimos cinco anos, o setor registrou 
no Estado uma expansão de 76% em 
novos ingressos. “Não há no mundo or-
ganização que resiste às crises como as 
cooperativas”, destaca.

Quatro dos setores que mais movimen-
tam a economia do Rio Grande do Sul 
se destacam nos indicadores de cresci-
mento do cooperativismo: agropecuá-
rio (14,51%), de crédito (18,54%), saúde 
(9,88%) e infraestrutura (6,29%). Em ter-
mos de faturamento, o setor agropecuá-
rio lidera o ranking, com R$ 25,4 bilhões 
em 2016 (aumento de 34,6% em cinco 
anos). Foram investidos mais de R$ 2,5 
bilhões nos últimos quatro anos nas ca-
deias de soja, milho, leite, arroz e trigo.
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Nesse contexto de crescimento, as asso-
ciações exercem importante papel eco-
nômico e social em suas comunidades, 
gerando tributos que, em 2016, repre-
sentaram R$ 2,1 bilhões (crescimento de 
17,8% em relação ao ano anterior). O vo-
lume de negócios movimentado repre-
sentou 10,05% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado.

Para o presidente do Sistema CNCOOP-
-OCB-SESCOOP Nacional, reside nesses 
números a explicação para o sucesso das 
organizações: “Recursos das cooperativas 
voltam para a comunidade e realimen-
tam a roda do desenvolvimento local”. 
De acordo com Freitas, “elas conseguem 
resolver problemas sociais através de so-
luções econômicas. Estão presente nas 
comunidades, geram resultados nas co-
munidades em que estão presentes. Não 
pegam seu capital aqui e investem no 
exterior, nem vão para a Avenida Paulista 
fazer especulação financeira”, afirma.

Atualmente, o RS contabiliza 420 coo-
perativas que abrigam 2,8 milhões de 
sócios, o segundo Estado no ranking 
nacional em termos de associados. Os 
números, segundo Freitas, se traduzem 
em mais investimento. “Se nosso prin-
cipal capital é gente, pessoas, a melhor 
maneira de melhorar esse capital é in-
vestindo nos neurônios, em capacita-
ção, formação. Todos os nossos centavos 
disponíveis são destinados à educação, 
à formação”, explica. São investimentos 
de curto prazo que, segundo o dirigente 
nacional, já começam a dar resultados: 
“Boas gestões, governança mais moder-
na, profissionalismo no negócio e mais 
coração cooperativista”, conclui.
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Sérgio Turra 
Deputado estadual (PP)

REVISTAEMEVIDENCIA.COM.BR | OPINIÃO 

ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, de-
clarou que conta com 
três opções para reorga-

nizar as contas do Governo Federal 
em 2017. O Plano A, segundo o mi-
nistro, seria o controle de despesas 
públicas. O Plano B, uma nova leva de 
privatizações. E o Plano C, aumento 
de tributação sobre a gasolina (Cide), 
as operações finan-
ceiras (IOF) e o PIS-
-Confins.

Em relação à pri-
meira proposta, é 
preciso reconhecer 
que o governo inte-
rino tem sinalizado 
firme disposição de 
gastar menos, mes-
mo às custas de me-
didas impopulares.

Com relação às pri-
vatizações, con-
cessões, outorgas 
ou que outro nome 
queira se dar para 
a transferência de 
ativos públicos à iniciativa privada, 
essa talvez seja uma das medidas 
mais difíceis que o Governo terá de 
tomar, ante a forte resistência do cor-
porativismo de esquerda encastelado 
em empresas públicas. Mas precisará 
tomá-la.

A hipertrofia do Estado, com intro-
missão em atividades de caráter es-
sencialmente privado, como a opera-
ção de aeroportos, por exemplo, custa 
muito caro aos brasileiros e tem se 
prestado especialmente à corrupção 
de setores ligados aos governos.

O Brasil precisa de um choque libe-
ral. De um Estado mais enxuto, que 

O

NÃO PRECISAMOS DE 
AUMENTO DE IMPOSTOS  

gaste menos do que arrecada, e que 
concentre seus recursos em ativida-
des essenciais, como Saúde, Educa-
ção e Segurança. Boa parte do restan-
te pode perfeitamente ser tocada em 
parcerias com a iniciativa privada. Ou 
transferida a investidores privados, 
nacionais e estrangeiros, fortalecen-
do o caixa do governo para ações de 
caráter social – como a melhoria do 

ensino nas escolas 
públicas e o reequi-
pamento de hospi-
tais.

Dos planos que o mi-
nistro tem revelado, 
no entanto, uma al-
ternativa é inaceitá-
vel – o aumento de 
impostos.

Já temos uma das 
mais altas cargas tri-
butárias do planeta. 
Sabe-se que aumen-
to de impostos inibe 
novos investimentos 
– justamente o que 
o país mais necessita 

no momento, para voltar a crescer – e 
estimula a sonegação.

Sou, por uma questão de princípios, 
contrário ao aumento de impostos. 
Historicamente, o que se consegue 
com a elevação de tributos é uma 
queda na atividade produtiva e nas 
receitas. Exatamente do que não pre-
cisamos neste momento.

Por isso, entendo que o Plano C, o au-
mento de impostos – que o ministro 
Meirelles sabiamente listou como úl-
tima opção – não deveria sequer ser 
cogitado. É uma medida tóxica, que 
traria mais malefícios do que benefí-
cios ao país.

O Brasil precisa de 
um choque liberal. 
De um Estado 
mais enxuto, que 
gaste menos do 
que arrecada, e 
que concentre 
seus recursos em 
atividades essenciais

“ 

” 
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Grupo entregou carta com reivindicações voltadas aos direitos da mulher

PRESIDENTE RECEBE 
DOCUMENTO DELIBERADO EM 
ENCONTRO DE MULHERES DA 
REGIÃO CENTRO-SERRA
O documento também foi entregue ao governador do Estado e aos titulares 
das secretarias estaduais de Saúde e Educação
Marcelo Antunes 

m  audiência realizada na 
tarde do dia 29 de junho, 
com mais de 20 mulheres da 
região Centro-Serra do esta-

do, o presidente do Parlamento gaúcho, 
deputado Edegar Pretto (PT), recebeu o 
documento com reivindicações e apon-
tamentos deliberados durante o 25º En-
contro Intermunicipal de Mulheres, rea-
lizado em 8 de março, Dia Internacional 
das Mulheres, no município de Arroio do 
Tigre. Com mais de 5 mil participantes 
de 10 municípios da região - além de Ar-
roio do Tigre, a atividade contou com re-
presentantes de Estrela Velha, Ibarama, 
Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, lagoão, 
Passa Sete, Segredo, Sobradinho e Tunas 
- a atividade, realizada em parceria com 
a Emater/RS, prefeituras, câmaras de ve-
readores e sindicatos rurais, teve como 
pautas principais a Reforma da Previ-
dência e temas ligados à saúde, inclu-
são social produtiva e empoderamento 
feminino. De acordo com o aprovado no 
encontro, as reivindicações sintetizam 
os anseios das mulheres agricultoras da 
região, “mas cujos resultados dependem 
de um esforço coletivo e concentrado 
das diversas entidades, lideranças e re-
presentantes do poder público que estão 
diretamente ligadas aos direitos das mu-
lheres”, destaca trecho do documento.

“Muitas das pautas debatidas são ban-
deiras e ações da nossa ação aqui na 
Assembleia e podem contar conosco 
nessa luta”, destacou o presidente do 

E

idade, manutenção e ampliação do pe-
ríodo de licença maternidade para agri-
cultoras de quatro para seis meses, apli-
cação da Lei Maria da Penha e criação 
de um centro regional de acolhimento 
a mulheres vítimas de violência, oferta 
na região de atendimento de média e 
alta complexidades específicos á saúde 
da mulher, construção e adaptação de 
escolas públicas no meio rural para o 
atendimento a crianças de seis meses a 
quatro anos e disponibilização de recur-
sos públicos de forma continuada para 
o fomento à inclusão social e produtiva 
de famílias rurais em condições de po-
breza, priorizando àquelas geridas por 
mulheres.
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Legislativo gaúcho, elencando pontos 
como a contrariedade à retirada de 
direitos sociais por meio das reformas 
trabalhista e da previdência propostas 
pelo governo Michel Temer (PMDB), 
o ElesPorElas (HeForShe), movimento 
da ONU pelo empoderamento femi-
nino, igualdade de gênero e pelo fim 
da violência contra as mulheres, além 
de projetos em defesa da alimentação 
saudável e segurança alimentar.

Entre as questões aprovadas durante 
o 25º Encontro Intermunicipal estão a 
manutenção dos atuais critérios para 
a concessão da aposentadoria para as 
mulheres agricultoras aos 55 anos de 
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SECRETARIA DE OBRAS

“Este é um projeto grande, que busca ampliar o acesso à habitação para 
as famílias mais humildes. Entendemos que investir na política pública de 
habitação é investir na dignidade humana”, afirma o secretário estadual 
Fabiano Pereira

GOVERNO DO RS FAZ 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 
HABITACIONAIS EM PORTO 
ALEGRE
Serão 1.344 novas obras , na zona sul da capital
Ana Luiza Godoy

oi publicado dia 4 de agosto, 
no Diário Oficial do Estado e 
na Folha de São Paulo, edital 
de chamamento público para 

a construção de 1.344 unidades habita-
cionais através do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, no bairro Belém Novo, em 
Porto Alegre. A Secretaria Estadual de 
Obras, Saneamento e Habitação (SOP), 
responsável pelo empreendimento, con-
vida as empresas de construção civil a 
manifestarem interesse na apresentação 
de propostas para a produção das unida-
des habitacionais, que estarão distribuí-
das em cinco condomínios residenciais 
de interesse social na Avenida Edgar Pi-
res de Castro. “Este é um projeto grande, 
que busca ampliar o acesso à habitação 
para as famílias mais humildes. Enten-
demos que investir na política pública de 
habitação é investir na dignidade huma-
na”, afirma o secretário Fabiano Pereira.

Serão quatro condomínios com 300 
apartamentos cada e outro condomínio 
com 144 casas. Além da construção dos 
prédios e casas, a empresa seleciona-
da deverá executar previamente toda a 
infraestrutura externa do loteamento, 
como redes de água e esgoto, drenagem, 
pavimentação e rede de energia elétri-
ca. As propostas devem estar inseridas 
no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – Faixa I, que é a categoria 
destinada às famílias de baixa renda. O 

F

edital completo pode ser acessado pelo 
endereço eletrônico http://obras.rs.gov.
br/editais.

Investimento em política habitacio-
nal – conforme o secretário Fabiano 
Pereira, o Estado também é parceiro 
de outros empreendimentos habita-
cionais que estão sendo construídos 
para contemplar a população de bai-
xa renda. Ainda na Capital, no bairro 
Restinga, a SOP participa da constru-
ção dos residenciais das Laranjeiras, 
Goiabeiras e Pitangueiras, que terão 
500 apartamentos.  Em Gravataí, estão 
sendo construídas 2.024 casas no Resi-
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dencial Breno Jardim Garcia. Entre os 
novos moradores, o local receberá 364 
famílias oriundas das obras de duplica-
ção da ERS 118, bem como famílias que 
atualmente moram em área de preser-
vação permanente. 

Em Sapucaia do Sul, no Loteamento 
Moradas da Colina, estão sendo cons-
truídas 376 unidades habitacionais, 
em fase final de execução, destinadas 
para famílias que viviam às margens 
da ERS 118 e às margens do arroio José 
Joaquim e que hoje recebem aluguel 
social.  Em Arroio dos Ratos, 238 casas 
estão em fase final de construção.
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Vinicius Boeira 
Presidente do Movimento Parlamentarista 
Brasileiro

OPINIÃO

emos vivido dias som-
brios, com o noticiário po-
lítico restringindo-se a tra-
tar de assuntos de desvios 

éticos, corrupção, incompetência e 
um sem número de fatos mais asse-
melhados à editoria policial. Chega-
-se a duvidar da existência de saídas, 
pois os ciclos se repetem na história 
nacional.

Nas causas existe quase consenso; 
poucos duvidam que a distância en-
tre eleitos e eleitores dá espaço para 
a irresponsabilidade dos políticos, no 
parlamento e no executivo, onde os 
primeiros não se sentem responsá-
veis pelo sucesso das políticas públi-
cas e os segundos não se veem obri-
gados a cumprir com compromissos 
de campanha.

Já nas soluções falta convergência, e 
isso emperra o processo e nos man-
têm atados ao passado e condenados 
a repetição. Não há dúvidas que as 
mazelas são muitas, tantas quantas 
as propostas; todas bem intenciona-
das; contudo existe uma raiz, e dela 
derivam todas as demais. O sistema 
de governo e o sistema eleitoral estão 
definitivamente falidos e não têm 
mais capacidade de responder aos 
anseios do povo.

O sistema parlamentarista de gover-
no, com a separação do Chefe de Esta-
do do Chefe de Governo faz com que 
as políticas públicas não sofram com 
falta de continuidade; cria a corres-
ponsabilidade do parlamento na con-

T

PARLAMENTARISMO  
COM VOTO DISTRITAL  
NO BRASIL?

dução do governo, comprometendo-o 
com a governabilidade. Além de for-
talecer os partidos e, naturalmente, o 
sistema, excluindo os maus intencio-
nados e os incompetentes.

Embutido no sistema de gabinete, 
está o maior trunfo, que é a possi-
bilidade de troca do governo com 
mais tranquilidade institucional, 
sem traumas e sem golpes, dentro 
da normalidade constitucional. Ou 
seja, muda-se o governo e acabam-se 
as crises políticas mais rapidamente, 
sem que a população fique refém de 
um governo que se torna ilegítimo 
pelo descontentamento popular.

Já a adoção do Voto Distrital como 
mudança no sistema eleitoral apro-
xima os candidatos dos eleitores, cria 
vínculos entre eles, barateia a campa-
nha, fortalece os partidos, resolve o 
problema da infidelidade partidária, 
entre outros tantos benefícios, com 
naturalidade e sem formulismos. A 
receita é simples, dividindo-se a popu-
lação pelo número de vagas no parla-
mento. Com  isso, cada partido indica 
somente um candidato por distrito/
vaga. Os debates serão localizados e o 
embate entre os candidatos será res-
trito ao distrito. Fácil e simples, não?

Se mantivermos o sistema presiden-
cialista com Voto em Lista Aberta, ou 
Lista Fechada ou, ainda, Distritão, a 
crise da hora será dura e parcialmen-
te superada mas, a encontraremos 
novamente daqui há quinze ou vinte 
anos novamente.
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CANOAS

CRIMINALIDADE PERDE  
FORÇA EM CANOAS
Furto e roubo de veículos foram as maiores reduções
ASCOM/Canoas

s operações integradas 
desenvolvidas pelas for-
ças de segurança (Briga-
da Militar, Polícia Civil, 

Guarda Municipal, Polícia Rodoviá-
ria Federal e agentes de trânsito) já 
têm reflexos significativos na redu-
ção de alguns índices de criminali-
dade em Canoas. O furto de veícu-
los, no mês de maio e na primeira 
quinzena de junho, sofreu redução 
de 23,2% e de 31%, respectivamente, 
comparando-se os mesmos períodos 
de 2016 e 2017. Já quanto ao rou-
bo de veículos, a diminuição foi de 
25% em maio e de 44,2% na primeira 
quinzena de junho.

A Os dados do Observatório de Seguran-
ça Pública de Canoas foram apresen-
tados durante reunião ordinária do 
Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal (GGI-M), no dia 28 de junho. As 
instituições também traçaram a estra-
tégia para as próximas ações, que con-
tinuarão frequentes em Canoas.

O secretário de Segurança Pública e 
Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior, res-
salta que os índices de crimes contra 
o patrimônio, como o furto e roubo de 
veículos, são importantes na área de 
segurança pública, e comemora a di-
minuição das ocorrências dessa natu-
reza. “Isso é um sinal evidente de que 

as operações integradas estão dando 
certo, contribuindo para a redução 
desses indicadores. Por isso, elas vão 
continuar. Já fizemos 25 operações in-
tegradas durante este período de seis 
meses”, frisa Ranolfo.

Homicídio
A guerra do tráfico teve influência 
nos dados sobre mortes violentas. Em 
maio, por exemplo, três adolescentes 
foram encontrados mortos nas águas 
do Rio Gravataí, no bairro Niterói. A 
principal hipótese para o crime é a 
disputa entre facções. A mesma moti-
vação teria causado a morte de duas 
pessoas no bairro Mathias Velho no 

Os dados do Observatório de Segurança Pública de Canoas foram apresentados durante reunião ordinária do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M)
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dia 25 de junho, durante uma festa 
junina. O crime também deixou cinco 
feridos. Foram 15 mortes violentas em 
maio deste ano, contra nove no mes-
mo período do ano passado. Já no mês 
de junho (até o dia 27), no entanto, a 
situação se estabilizou, pois nos dois 
anos foram registradas sete mortes 
em cada um. Do total de mortes nos 
dois meses, 73% das vítimas tinham 
antecedentes criminais.

Investimento em segurança
O investimento e as ações da Prefeitura 
de Canoas visando proporcionar mais 
segurança aos canoenses também fo-
ram destaque na reunião do GGI-M. O 
município está finalizando a compra, 
com investimento de R$ 4,7 milhões, de 
35 picapes zero quilômetro, das quais 22 
serão destinadas para o Estado (Brigada 
Militar, Polícia Civil e Susepe) e serão 
utilizadas exclusivamente em Canoas.

O secretário Ranolfo Vieira Júnior 

também lembrou que 30 guardas mu-
nicipais concluíram o curso de forma-
ção em armamento e tiro, realizado 
pela Academia de Polícia Civil (Acade-
pol). Eles se somam aos 37 habilitados 
anteriormente. O município já adqui-
riu pistolas Taurus PT838.380 e para 
que a Guarda Municipal esteja armada 
nas ruas, falta apenas a assinatura de 
convênio com a Polícia Federal.

Além disso, até o próximo ano, serão 
investidos cerca de R$ 970 mil, oriun-
dos de emendas da bancada federal 
gaúcha no Congresso, em 22 pontos 
do município. O projeto visa aumen-
tar a vigilância nas 14 áreas limítrofes 
com outros municípios e em oito pon-
tos de maior movimentação dentro da 
cidade.

Busato na Frente Nacional 
de Prefeitos
O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Bu-
sato, foi eleito como vice-presidente 

da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
na área de Segurança. “Isso, para nós, 
é um reconhecimento do trabalho re-
alizado em Canoas”, afirmou o chefe 
do Executivo, que participou da reu-
nião da GGI-M. Busato agradeceu o 
empenho de todas as instituições en-
volvidas na força-tarefa, desenvolvida 
desde o começo do ano, pelo aumento 
da segurança no município.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, foi eleito como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
na área de Segurança. “Isso, para nós, é um reconhecimento do trabalho realizado em Canoas”, afirmou Busato

Com sede em Brasília, a 
FNP é a única entidade 
municipalista nacional dirigida, 
exclusivamente, por prefeitas 
e prefeitos em exercício dos 
seus mandatos. Tem como 
foco de atuação os 658 
municípios com mais de 50 mil 
habitantes. É presidida pelo 
prefeito de Campinas (SP), 
Jonas Donizette.
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Cesar Luis de Araújo Faccioli  
Subprocurador-geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos do MP/RS

OPINIÃO

uitas são as palavras e 
expressões utilizadas, 
concomitantemente – e, 
por vezes, sem consen-

so linguístico –  nos mundos do Direito 
e da Política, normalmente  apropria-
das e manejadas sem muito compro-
misso com a precisão 
etmológica e difun-
didas pelo chama-
do “senso comum”. 
Algumas tiveram 
seu uso vulgarizado 
sem maiores con-
sequências. Outras, 
contudo, não po-
dem ter seu manejo 
e compreensão ba-
nalizados sob pena 
de gerar  riscos de 
desencontros e desa-
certos importantes e 
que podem impactar 
negativamente a Ad-
ministração Pública, 
em várias dimen-
sões.  Uma dessas 
expressões compar-
tilhadas, indiscrimi-
nadamente e sem 
consensos claros, 
por Parlamentares, 
Gestores e integran-
tes do Sistema de 
Justiça é “políticas 
públicas”. Pois bem, 
é sobre a necessidade de se construir 
consenso interpretativo mínimo sobre 
esta expressão que trata a reflexão aqui 
proposta. 

Em  síntese compartilhada pelas dou-
trinas do Direito e da Ciência Política, 
conceitua-se políticas públicas (assim 

M

PRECISAMOS FALAR SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

mesmo, no plural) como o conjunto 
de diretrizes, ações e programas de-
finidos, planejados e implementados 
pelo Poder Público para dar conta das 
necessidades da sociedade, notada-
mente os chamados direitos sociais 
fundamentais, nesta definição se in-

cluindo a fixação  de 
metas e a definição 
dos meios através dos 
quais estes fins públi-
cos serão alcançados.  
As políticas públicas 
são, especialmente, o 
produto das escolhas 
do Parlamento e da 
Administração, da or-
denação racional das 
prioridades que serão 
atendidas em detri-
mento das que não se-
rão, neste contexto se 
considerando, como 
dados da realidade, 
que a demanda por 
direitos fundamen-
tais sociais é ilimita-
da e que  os recursos 
públicos são finitos . 
Este é o nosso arranjo 
institucional, produto 
de nosso Estado de-
mocrático e constitu-
cional de Direito ba-
seado na garantia da 
dignidade humana. 

Logo, no coração do conceito de polí-
ticas públicas está a decisão (escolha) 
com legitimidade democrática.

No Brasil, em linha de princípio, o 
Poder Legislativo, através da Consti-
tuição e das leis infraconstitucionais, 
é o competente para a produção pri-

Em  síntese 
compartilhada 
pelas doutrinas do 
Direito e da Ciência 
Política, conceitua-
se políticas públicas 
(assim mesmo, 
no plural) como 
o conjunto de 
diretrizes, ações 
e programas 
definidos, 
planejados e 
implementados 
pelo Poder Público 
para dar conta das 
necessidades da 
sociedade

“ 

” 
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Quais os limites 
democráticos da 
atuação interventiva 
e sancionatória 
do Ministério 
Público no âmbito 
do controle das 
políticas públicas?

“ 

” 

mária das políticas públicas. E, conve-
nhamos, usou desta competência com 
alguma prodigalidade.  Nossa Carta 
Magna de 1988 contém, em seu tex-
to, a definição de várias prioridades e 
de muitas metas, algumas vinculan-
tes e detalhadas (como percentuais 
mínimos pré-tarifados). Um exemplo 
está no artigo 182, no qual se amarra, 
em termos gerais, a política pública 
municipal de desenvolvimento urba-
no, consagrando a obrigatoriedade 
de instrumentos como plano diretor, 
desapropriação, IPTU progressivo e 
outros voltados à concretização da di-
retriz da função social da proprieda-
de.  Assim também o é o artigo 196 
e seguintes em relação à definição de 
política de saúde, o artigo  201 em 
face da política de previdência social 
e os artigos 203 e 204 quanto à políti-
ca de assistência social, dentre tantos 
outros dispositivos de mesma nature-
za e finalidade. Muitos são os casos, 
portanto, em que o constituinte defi-
niu políticas públicas. Esta, de resto, 
não é a única característica expansiva 
de nossa Constituição. Nossa Carta 
de 1988 é, ainda,  um acervo amplo  e 
analítico de direitos, com ênfase nos 
coletivos dotados de fundamentali-
dade que, nos termos do artigo 5º, 1º, 
tem aplicação imediata.

Já o Executivo, nesta ordem, é o legi-
timado secundário no sentido de ser o 
responsável pela implementação das 
políticas públicas definidas, como re-
gra, pelo Legislativo. Claro que o ges-
tor também tem seu espaço de provo-
cação e promoção de políticas públicas.

Em terceiro lugar, na ordem de gradu-
alidade das políticas públicas, está o 
Poder Judiciário, ou melhor, o sistema 
de Justiça (nele incluído o Ministério 
Público), legitimado, como regra, ao 
controle da constitucionalidade e da 
legalidade das políticas públicas.  

Este, como se disse, o modelo consti-

tucionalizado. Parece simples. Apenas 
parece! Nossa realidade institucional é 
bem mais complexa. E o momento his-
tórico que vivemos torna ainda mais 
complexo e instável este arranjo.  Te-
mos, como se disse, um Estado social 
pródigo em criar direitos, de um lado, 
e insuficiências econômicas amplifi-
cadas pelas crises globalizadas, de ou-
tro.  Assim, o cenário produz um “gap” 
importante entre os 
deveres estatais e 
sua possibilidade de 
adimplemento, entre 
as políticas públicas 
pré-determinadas na 
ordem constitucio-
nal e os limites orça-
mentários dos entes 
federados, nomeada-
mente dos Municí-
pios, sócios minori-
tários do assimétrico 
pacto federativo.  

E nesta conjuntura, 
os desatendimentos 
de direitos decorrentes de políticas 
públicas que implementam priorida-
des diversas são lançados à judicializa-
ção  e as próprias escolhas – especial-
mente as do gestor – são impugnadas. 
Aqui o problema estrutural se revela: 
num modelo democrático que tenta 
compatibilizar a vontade da maioria 
(consagrada pela elaboração de polí-
ticas públicas por seus representantes 
legitimamente eleitos) e o respeito 
aos direitos das minorias (os direitos 
fundamentais garantidos pela Cons-
tituição), neste tencionamento con-
tínuo entre a dimensão majoritária e 
contramajoritária,  a necessidade de 
se definir os limites do próprio con-
trole das políticas públicas é uma con-
dição de sobrevivência da democracia. 
Afinal, quais as escolhas do Adminis-
trador tem legitimidade democráti-
ca?  Quais os limites democráticos 
da intervenção ativista (criadora) do 
Poder Judiciário?  Quais os limites 

democráticos da atuação interventiva 
e sancionatória do Ministério Público 
no âmbito do controle das políticas 
públicas? Como parametrizar o espa-
ço discricionário do Administrador? 
Quando a política pública fica aquém 
do atendimento do mínimo existen-
cial ou além da reserva do possível? 
Há limites para sindicar o mérito ad-
ministrativo?  Confesso, não tenho 

resposta imediata 
a nenhuma destas 
questões, até porque 
estamos tratando de 
conceitos indeter-
minados. Mas tenho 
uma certeza, a de que 
precisamos, todos 
– e com urgência – 
construir consensos 
interpretativos mí-
nimos, precisamos 
compartilhar valores, 
conceitos e missões, 
precisamos perce-
ber – e agir a partir 
desta percepção – 

que somos elos de um sistema e que 
nossas ações produzem impactos 
sistêmicos para além de nossas cor-
porações. Precisamos trabalhar em 
cooperação, precisamos planejar em 
cooperação,  precisamos produzir 
programas de capacitação interins-
titucional, precisamos implementar 
políticas públicas formuladas com 
plena transparência e mediante am-
pla participação popular.  

Precisamos, enfim,  falar sobre demo-
cracia constitucional, precisamos falar 
sobre Estado social,  precisamos falar 
sobre federalismo ,  precisamos falar 
sobre judicialização  mas, antes de tudo, 
precisamos falar sobre Política,  assim  
mesmo,com P maiúsculo, sobre seu for-
talecimento como único caminho de su-
peração das crises do Brasil, lembrando, 
por fim, que o Direito é o produto mais 
notável  da Política e, também por isso, 
é por ela responsável. 
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LEI 13.019

PARCERIAS COM 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL: ASPECTOS GERAIS
A celebração de convênios tem sido até hoje a forma mais utilizada para a 
realização de trabalhos de interesse comunitário, especialmente nas áreas de 
saúde e assistência social
Fabiano Barreto da Silva/Diretor Jurídico da CDP

Lei 13.019, de 31-07-2014, 
fixa o chamado marco re-
gulatório das relações en-
tre Poder Público e as en-

tidades da sociedade de civil sem fins 
lucrativos, que podem atuar na execu-
ção de políticas públicas por delegação 
de atribuições. Durante vários anos o 
tema foi objeto de debates e divergên-
cias quanto à legalidade e a forma de 
operacionalizar os procedimentos en-
volvendo a transferência de atividades 
do Estado, para pessoas jurídicas pri-
vadas, mesmo que de cunho social e de 
interesse público.

A celebração de convênios tem sido 
até hoje a forma mais utilizada para 
a realização de trabalhos de interesse 
comunitário, especialmente nas áreas 
de saúde e assistência social. Entidades 
formadas por lideranças da comunida-
de têm prestado relevantes serviços ao 
Estado ao longo de décadas, sem que 
houvesse uma clara definição de pro-

cedimentos a serem observados para 
ambas as partes convenentes.

O estabelecimento de regras para essa 
transferência de responsabilidades 
operacionais e de recursos públicos 
teve início quando da busca, pelo Es-
tado, de modernas formas de gestão, 
justamente trazendo para o centro de 
execução as entidades sem fins lucra-
tivos. A partir de 1998, com a edição da 
Lei 9637/98, e a possibilidade de quali-
ficação das entidades como Organiza-
ção Social, bem como em 1999, com a 
edição da Lei 9790/99, que estabeleceu 
idêntico procedimento com relação às 
Organizações da Sociedade Civil de In-
teresse Público – OSCIP, a discussão se 
intensificou, exigindo uma definição 
sobre a matéria.

Na prática, a lei não inova quanto à 
necessidade de realizar controles ope-
racionais, de gestão e financeiros, mas 
leva o conceito de controle efetivo 

sobre as verbas públicas para dentro 
das relações com o mundo privado de 
administração. Vale dizer que é uma 
extensão de toda a gama de acompa-
nhamento e fiscalização exercida atu-
almente sobre as contas públicas da 
pessoa jurídica dos entes federados, 
para a relação direta dos termos de 
parceria e da própria entidade.

Não há impedimentos ou vedações 
quanto ao livre exercício de atividades 
delegadas ou transferidas para as enti-
dades comunitárias realizarem, porém, 
há um arcabouço técnico, jurídico, 
operacional, financeiro e, sobretudo, 
de avaliação e resultados, que passa a 
ser absolutamente necessário para que 
a operação seja válida e legal.

A norma federal institui regras legais 
para a realização de parcerias entre o 
público e o privado, em regime de mú-
tua colaboração, para alcançar deter-
minado objetivo ou finalidade pública 
de interesse comum.  A previsão da lei 
trata somente da relação com entida-
des sem fins lucrativos, havendo ou 
não repasse de valores para tanto.

A relação que até a edição da lei pode-
ria ser resumida através de convênio, 
cede lugar ao Termo de Parceria, que 
pode ser em regime de Colaboração ou 
de Fomento. No Termo de Colaboração, 
a Administração Pública é proponente 
e busca formalizar as parcerias com as 
organizações sociais, por intermédio 
do chamamento público. Neste caso, o 

“Na prática, a lei não inova quanto à necessidade de realizar controles 
operacionais, de gestão e financeiros, mas leva o conceito de controle 
efetivo sobre as verbas públicas para dentro das relações com o mundo 
privado de administração”
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ente federado possui o projeto e firma 
o instrumento com a entidade para sua 
execução.

No Termo de Fomento, ocorre o inver-
so, ou seja, é a consecução de finali-
dades de interesse público propostas 
pelas organizações da sociedade civil. 
Inobstante ser formulado por uma en-
tidade, aplica-se o chamamento públi-
co de igual forma da proposição ser do 
ente.

O chamamento público, onde exigido, 
que pode ser qualificado como uma li-
citação para aferir a melhor proposta 
de execução de determinado objeto, 
tem essas propostas avaliadas por uma 
comissão de seleção, responsável pela 
análise de vários itens definidos na lei 
e que servirão de suporte técnico para 
justificar a entidade selecionada. 

Pela nova legislação, a prestação de 
contas da execução do termo de par-
ceria passa a ser peça central na apro-
vação e validação de todo o processo 
de execução das politicas públicas 
‘conveniadas’. De igual forma e im-
portância, são criados mecanismos 
de controle, avaliação e fiscalização 
imprescindíveis ao sucesso dos em-
preendimentos conjuntos e que atu-
almente são relegados a um segundo 
plano.

Assim, podem ser elencados ainda os 
seguintes destaques da legislação, vi-
sando aumentar a participação comu-
nitária e ao mesmo tempo o resultado 
efetivo, concreto, da prestação se ser-
viços pelas entidades:

- Transparência e controle, no início 
de cada ano, a administração pública 
publicará os valores aprovados na lei 
orçamentária anual para utilização nas 
parcerias;

- A Administração manterá no seu site, 
a relação das entidades em parceria, 
até cinco anos após o período final de 
prestação de contas. Esta exigência 
também é estendida para as entidades 
que firmam o termo, com a agregação 
do objeto e dos valores envolvidos, 

bem como do acompanhamento da re-
lação e das fases do projeto;

- Possibilidade de manifestação de in-
teresse social, através de alguma or-
ganização que apresente um projeto 
e este seja aprovado pela comissão de 
seleção, mediante prévio diagnóstico 
quanto à realidade do mesmo e seus 
custos;

- Necessidade de Plano de Trabalho de-
talhado, destacando a compatibilidade 
dos custos com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da 
mesma natureza;

- Plano de aplicação financeira, esti-
mativa de valores para encargos previ-
denciários e trabalhistas e cronograma 
de desembolso compatível com os gas-
tos das etapas vinculadas às metas do 
cronograma físico;

- A celebração dos termos de parceria 
depende da regularidade fiscal, previ-
denciária, tributária, de contribuições, 
de dívida ativa, existência jurídica 
(CNPJ), relação e identificação dos diri-
gentes e formalização de regulamento 
de compras e contratações;

- A responsabilização será também da 
entidade que indiciará um gestor para 
assumir o cumprimento as metas e dos 
resultados propostos e a responsabili-
dade exclusiva da entidade quanto às 
obrigações fiscais e encargos sociais, 
devendo a administração fiscalizar o 
cumprimento de tais obrigações;

A legislação reforça os controles sobre 
o repasse de recursos públicos para as 
entidades da sociedade civil. A pres-
tação de contas referida passa a ser 
uma imposição dos repasses, mas a lei 
avança no sentido de obter o cumpri-

“A norma federal institui regras legais para a realização de parcerias 
entre o público e o privado, em regime de mútua colaboração, para 
alcançar determinado objetivo ou finalidade pública de interesse comum.  
A previsão da lei trata somente da relação com entidades sem fins 
lucrativos, havendo ou não repasse de valores para tanto”
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mento de metas e indicadores, buscan-
do resultados efetivos do empreendi-
mento realizado, através da avaliação e 
pareceres técnicos vinculados.

As parcerias existentes, nos termos da 
legislação em vigor, poderão vigorar 
até o vencimento do convênio, termo 
ou contrato. Para renovar as relações já 
estabelecidas, deve ser aplicada a nova 
lei, no que couber.

Também é preciso atentar para os 
convênios realizados através da previ-
são do art. 116, da Lei 8666/93. Estes 
devem ser mantidos da mesma for-
ma, já que impõe-se a aplicação dos 
dispositivos da norma licitatória em 
situações conveniais semelhantes aos 
de contrato.

Art. 116.  Aplicam-se as disposições 
desta Lei, no que couber, aos convê-
nios, acordos, ajustes e outros instru-
mentos congêneres celebrados por ór-
gãos e entidades da Administração.

As adequações à nova lei, no entanto, 

já podem ser iniciadas sem prejudicar a 
execução da parceria, com atenção es-
pecial àqueles requisitos previstos nos 
artigos 34, 48, 49 e 63 da lei em ques-
tão:

Art. 34. Para celebração das parcerias 
previstas nesta Lei, as organizações da 
sociedade civil deverão apresentar:
...
II - certidões de regularidade fiscal, 
previdenciária, tributária, de contribui-
ções e de dívida ativa, de acordo com 
a legislação aplicável de cada ente fe-
derado;

III - certidão de existência jurídica ex-
pedida pelo cartório de registro civil ou 
cópia do estatuto registrado e de even-
tuais alterações ou, tratando-se de so-
ciedade cooperativa, certidão simplifi-
cada emitida por junta comercial;
.....
V - cópia da ata de eleição do quadro 
dirigente atual;

VI - relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com endereço, 

número e órgão expedidor da carteira 
de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB de cada um deles;
.....
VII - comprovação de que a organiza-
ção da sociedade civil funciona no en-
dereço por ela declarado.

Art. 48.  As parcelas dos recursos trans-
feridos no âmbito da parceria serão li-
beradas em estrita conformidade com 
o respectivo cronograma de desembol-
so, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:
(...)

Art. 49.  Nas parcerias cuja duração 
exceda um ano, é obrigatória a pres-
tação de contas ao término de cada 
exercício.

Art. 63. A prestação de contas deve-
rá ser feita observando-se as regras 
previstas nesta Lei, além de prazos e 
normas de elaboração constantes do 
instrumento de parceria e do plano 
de trabalho.

Veja-se que os dispositivos acima 
colacionados estão diretamente rela-
cionados ao atendimento dos princi-
pais fundamentos da lei 13.019/2014, 
que são: transparência na aplicação 
dos recursos públicos; participação 
social; gestão pública democrática; 
fortalecimento da sociedade civil e, 
por óbvio, o atendimento aos princí-
pios constitucionais inerentes à ad-
ministração pública.

Não basta mais apenas aplicar re-
cursos públicos de forma legal para 
a execução de programas e projetos 
sociais, educacionais ou culturais. A 
partir da nova lei, tais valores devem 
ser bem aplicados, com eficiência, 
com finalidade clara, buscando-se 
o resultado a que se propõe o plano 
de trabalho e a intenção da relação 
firmada. Sai de cena as questões me-
ramente formais e entra em jogo a 
operação, a execução de fato e as per-
tinentes comprovações.
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Fabiano Barreto da Silva, diretor jurídico da CDP

LEI 13.019
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Yeda Crusius   
Economista e deputada federal (PSDB/RS)

OPINIÃO

uando de sua implemen-
tação, em 1994, vivíamos 
situação política similar à 
de hoje, depois do impea-

chment de Dilma Rousseff, reeleita pre-
sidente em 2014 e afastada por processo 
legal em 2016. Em 1992 o Brasil havia 
sofrido o impeachment do primeiro pre-
sidente eleito pelo voto direto depois dos 
20 anos de regime militar. A inflação ha-
via atingido inéditos 2.708,17% ao ano 
em 1993. Na direção contrária, neste 
mês de maio de 2017 acaba de se regis-
trar uma taxa de inflação anualizada, 
medida pelo IPCA, de 3,60%. Mágica? 
Não. O Real.

Collor e Dilma foram afastados pelas 
mesmas razões: pela crise econômica 
que geraram com suas políticas, e pela 
corrupção, percebida pela população, 
organizada por eles. Ambos sofreram o 
processo de impeachment dentro das re-
gras constitucionais, e fortemente pres-
sionados pelas manifestações de rua.

O Real foi publicado em 1984. Dentre 
as centenas de artigos e livros escritos 
sobre o Real, sugiro a leitura da Revista 
da ANPEC de 1984 (Ano VII, no 8, no-
vembro de 1984) e do artigo de Patrícia 
Helena F. Cunha intitulado “A Estabiliza-

Q

23 ANOS DO PLANO REAL
ção em Dois Registros”, publicados du-
rante o Encontro Anual da ANPEC – As-
sociação dos Centros de Pós-Graduação 
em Economia. Em 1984 publicamos o 
artigo de Francisco Lopes, defensor da 
saída heterodoxa para a inflação, e que 
referenciou no artigo a alternativa à sa-
ída heterodoxa via reforma monetária, 
defendida por Pérsio Arida e André Lara 
Rezende. O grupo de Francisco Lopes 
venceu num primeiro momento, 1986, 
com a aplicação do heterodoxo Plano 
Cruzado, com congelamento de preços e 
os “fiscais do Sarney”. A decisão pelo pla-
no sem choques, de 1994, além de fazer 
a troca de moeda, foi composto de várias 
fases, cada uma anunciando o que estava 
sendo feito por parte do governo que deu 
o exemplo primeiro, e propondo a ade-
são voluntária da mudança de contratos 
para serem firmados numa moeda vir-
tual, a URV, que não perdia valor. A fase 
de transição durou 4 meses. O governo 
Itamar foi construindo a confiança abso-
lutamente necessária para seu sucesso.

Em 1º de julho nasceu a nova moeda 
por reforma monetária. Logo após, a 
Copa de Mundo nos sagrou campeões. 
As eleições deram vitória ao maestro do 
Real, Fernando Henrique Cardoso, con-
firmando o acerto técnico e político do 
plano, que teve nos preços livres a sua 
âncora. Mas só isso não bastava, era pre-
ciso extirpar as causas da inflação, como 
o déficit público e a expansão do crédito, 
e a retirada da proteção a empresas e 
setores ineficientes. Reformas constitu-
cionais, privatizações, disciplina fiscal, 
dezenas de outras ações, vieram em se-
guida. A garantia para a formação livre 
dos preços foi o sistema de metas para 
câmbio, juros e inflação.

Anos depois, vencendo as eleições de 
2002 e formando uma equipe econômi-
ca com Henrique Meireles, Lula cumpriu 

o que prometia na sua “Carta aos Brasi-
leiros”. A primeira medida econômica 
foi um violento choque nos juros e, com 
ele, garantiu a estabilidade econômica 
em meio a uma fortíssima crise de con-
fiança que recaia sobre o novo governo. 
Autonomia foi concedida à equipe eco-
nômica, que deu sequência à política ma-
croeconômica de moeda, câmbio e juros. 
Um grupo indignado de parlamentares 
e filiados do PT não aceitou a guinada; 
foram expulsos em 2003, e formaram o 
PSOL. Lula e Dilma, pelo uso que deram 
às suas políticas, foram corroendo os fun-
damentos da estabilidade. O rompimen-
to da cadeia de corrupção montada por 
eles vem pelo rompimento do modelo de 
desenvolvimento liderado pelo estado, 
e pelas estatais. O governo Temer deu 
início a essa ruptura quando mudou a 
administração da Petrobras e do BNDES, 
principais caixas dos desvios praticados, 
conforme vai mostrando a Lava-Jato. 
Mas é preciso muito mais. Modificar o 
modo de preenchimento dos cargos das 
agências estatais e dos tribunais superio-
res, para evitar o nocivo aparelhamento 
de estado é uma das mudanças requeri-
das para romper o método de corrupção.

A condição necessária para que não se 
perca a estabilidade conquistada pelo 
Plano Real no final do século XX é dar 
continuidade ao respeito às leis, e dar 
sequência ao conjunto de reformas para 
ajustar a economia e a política aos no-
vos tempos do século XXI, onde liber-
dade e transparência são fundamentos 
vivos. Como partido, temos a responsa-
bilidade de continuar a apoiar o Brasil 
na sustentação do Real. Como Legisla-
tivo, é preciso assumir nossa responsa-
bilidade e tomar as iniciativas para isso, 
independentemente do governo, como 
estamos fazendo ao formular e parti-
cipar das reformas propostas no Con-
gresso Nacional.
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ESPECIAL

FAMURS REALIZA  
O 37° CONGRESSO  
DE MUNICÍPIOS  
EM PORTO ALEGRE
Com o tema “Mais Brasil, menos Brasília”, encontro 
marcou a posse da nova diretoria da Famurs 
Ascom/Famurs

Famurs realizou, nos úl-
timos dias 5 e 6 de julho, 
no centro de eventos do 
hotel Plaza São Rafael, o 

37º Congresso de Municípios do Rio 
Grande do Sul. Com o tema “Mais 
Brasil, menos Brasília”, a edição des-
te ano abordou a defesa por mais au-
tonomia das cidades e de uma maior 
transferência de recursos da União 
para as prefeituras, com o intuito de 
tornar a gestão pública local mais 
eficaz. O evento ainda marcou a pos-
se da nova diretoria da Federação. 
O prefeito de Rio dos Índios, Salmo 
Dias, assumiu o cargo de presidente 
da Famurs na gestão 2017/2018.

“A realização do congresso possibi-
litou a discussão de temas que vão 
contribuir para o trabalho nas prefei-
turas. Também foi uma oportunidade 
para o fortalecimento das relações 
entre as pessoas que tem a missão 
de administrar os municípios do Rio 
Grande do Sul”, explicou o então pre-
sidente da Famurs, Luciano Pinto. O 
evento teve patrocínio do Banrisul, 
da Corsan, do Badesul, da Caixa Eco-
nômica Federal, do Banco do Brasil, 
do Bradesco e do BRDE. O Detran e 
a CNM foram apoiadores do evento.

A solenidade de abertura aconteceu 
do no dia 5, quarta-feira. Em segui-
da, as autoridades e demais partici-
pantes do evento visitaram a Feira de 
Expositores. Luciano Pinto e o presi-

A dente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 
apresentaram aos prefeitos os princi-
pais itens da pauta municipalista.

Em palestra especial, o advogado es-
pecialista em direito eleitoral, Antô-
nio Augusto Mayer dos Santos, expôs 
aos gestores municipais as principais 
propostas de reforma política em 
debate no Congresso Nacional e o 
impacto das possíveis mudanças na 
gestão pública. Um jantar de confra-
ternização foi oferecido aos prefeitos, 
na Churrascaria Galpão Crioulo.

No segundo dia de atividades, o co-
ordenador do RS 2030, Jairo Jorge, 
apresentou um balanço das opiniões 
e ideias colhidas durante os encontros 
entre a direção da Famurs e os prefei-
tos de diversas regiões do Rio Grande 
do Sul. O projeto RS 2030 tem como 
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A realização do congresso possibilitou a discussão de 
temas que vão contribuir para o trabalho nas prefeituras. 
Também foi uma oportunidade para o fortalecimento 
das relações entre as pessoas que tem a missão de 
administrar os municípios do Rio Grande do Sul

Luciano Pinto 
Ex-presidente da Famurs

“ 

” 
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“Mais Brasil, menos Brasília”: a 37° edição do Congresso de municípios abordou a defesa por mais autonomia 
das cidades e de uma maior transferência de recursos da União
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propósito pensar uma agenda para o 
desenvolvimento do Rio Grande do Sul 
nos próximos 13 anos. Na oportunida-
de, também foi lançado um livro com 
a compilação das principais sugestões 
apresentadas durante as reuniões.

Ainda na manhã do dia 6, os prefeitos 
tiveram a oportunidade de conversar 
com quatro secretários estaduais. João 

Gabbardo (Saúde), Pedro Westphalen 
(Transportes), Cezar Schirmer (Segu-
rança) e Ronald Krummenauer (Edu-
cação) trataram, respectivamente, de 
atrasos na saúde, conclusão de acesso 
asfáltico, presença de PMs no interior 
e transporte escolar.

O ato que encerrou o 37º Congres-
so foi a solenidade de posse da nova 

diretoria. O prefeito de Rio dos Ín-
dios, Salmo Dias de Oliveira, assumiu 
como presidente da Famurs. A nova 
diretoria é composta por oito prefei-
tos de oito partidos diferentes e pas-
sa a comandar a entidade até julho de 
2018. Simultaneamente à realização 
do Congresso, aconteceu o 24º Fórum 
Estadual dos Dirigentes Municipais 
de Cultura do Rio Grande do Sul.

Diretoria da Famurs 
Gestão 2017/2018: 

PRESIDENTE
Salmo Dias de Oliveira (PP)
Rio dos Índios | Amzop

1º VICE-PRESIDENTE
José Francisco Soares Sperotto (PTB)
Guaíba | Granpal

2º VICE-PRESIDENTE
Evandro Agiz Heberle (PSDB)
São Jerônimo | Asmurc

3º VICE-PRESIDENTE
Silvânio Antônio Dias (PSB)
Três Palmeiras | Amzop

1º SECRETÁRIO
Carlos Rafael Mallmann (PMDB)
Estrela | Amvat

2º SECRETÁRIO
Luiz Felipe Brenner Machado (PDT)
Santa Margarida do Sul | Amfro

1º TESOUREIRO
Margarete Simon Ferretti (PT)
Nova Santa Rita | Granpal

2º TESOUREIRO
Eduardo Buzzatti (DEM)
Pejuçara | Amuplam
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MARCO PEIXOTO RECEBE 
MEDALHA DO MÉRITO 
MUNICIPALISTA  
Presidente do TCE foi homenageado na solenidade de abertura do 37º 
Congresso de Municípios do RS
Ascom/Famurs

primeiro agraciado com 
a Medalha do Mérito 
Municipalista foi o pre-
sidente do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), Marco Pei-
xoto. Ele recebeu a honraria do então 
presidente da Famurs, Luciano Pinto, 
no último dia 05 de julho, durante a 
solenidade de abertura do 37º Con-
gresso de Municípios do RS. 

Presidente do TCE na gestão 2016 e 
2017, Peixoto destacou-se por sua 
posição em defesa dos municípios 
gaúchos e pela criação do Gabine-
te das Cidades, que já realizou mais 
de 20 mil atendimentos a gestores 
municipais na sede do Órgão Fisca-
lizador. Segundo o conselheiro, não 
existe “função mais digna, respeitada 
e de maior responsabilidade que a de 
prefeito”. Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE)

O

Medalha do Mérito Municipalista

A luta municipalista é um 
esforço permanente, que busca 
o desenvolvimento das cidades 
e o aumento da qualidade de 
vida da população. Um trabalho 
que envolve atores de diversas 
esferas públicas: prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários, 
parlamentares, acadêmicos, 
formadores de opinião e 
membros da sociedade civil.

O apoio de cada um deles 
possibilitou muitas conquistas 
para os municípios ao longo 
de nossa história, como a 
ampliação de repasses federais 
e estaduais e a formação 
de políticas públicas que 
beneficiam as comunidades. 
E principalmente: ajudaram a 
erguer a bandeira da revisão do 
Pacto Federativo.

Para reconhecer as contribuições 
dessas lideranças, a Famurs 
lança a Medalha do Mérito 
Municipalista. Anualmente, 
a entidade selecionará uma 
pessoa que se destacou em 
sua área de atuação na defesa 
do municipalismo. A premiação 
ocorrerá durante o Congresso 
dos Municípios, realizado entre 
junho e julho.
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FAMURS
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FAMURS

Prefeito reeleito de Rio dos Índios, Salmo Dias chega à presidência da maior 
entidade municipalista do estado. Salmo começou sua carreira em 1995. 
No ano seguinte, exerceu a função de secretário de Planejamento, Saúde 
e Administração de seu município natal, Nonoai. Foi chefe de gabinete 
do deputado Vilson Covatti na Assembleia Legislativa e na Câmara dos 
Deputados. Em 2012, elegeu-se prefeito de Rio dos Índios pela primeira vez. 
Entre 2014 e 2015, ocupou o cargo de vice-presidente da Famurs. No ano 
passado, foi reeleito prefeito de Rio dos Índios com 57,75% dos votos. Casado 
com Adriane Perin, tem dois filhos: Davi, de 6 anos, e Pedro Salomão, 4. O 
novo presidente da Famurs concedeu esta entrevista exclusiva à Revista Em 
Evidência, no dia de sua posse, durante o 37º Congresso dos Municípios
Maria Becchi

O que significa, para o senhor e para sua 
região, chegar à presidência da maior 
entidade municipalista do estado? 

Significa, antes de mais nada, uma 
grande responsabilidade, porque a 
nossa região, a AMZOP, muito embo-
ra seja a maior associação de muni-
cípios do RS, jamais contou com um 
representante à frente da entidade. 
Assumir a Famurs, para mim, é mais 
do que uma realização pessoal. Na 
verdade, é uma grande oportunidade 
de, junto com os prefeitos, reverter a 
situação tão antagônica e precária em 
que se encontram as prefeituras do 
nosso querido estado. Vamos prestar 
um grande trabalho. Sei que vou po-
der contar com o apoio dos prefeitos 
gaúchos, o mesmo que recebi no mo-
mento em que fui escolhido para lide-
rar a maior entidade municipalista do 
RS. Estou otimista!  

Quais são as prioridades que nortearão 
a gestão e de que forma o senhor pre-
tende gerenciá-las? 

Estamos norteando as nossas ações 
nas necessidades que percebemos nos 
municípios, na nossa capacidade de 
ouvir os prefeitos e as suas deman-
das. Acredito que existe uma forte 
burocratização da máquina pública, 
bem como a concentração do poder 
político nas capitais estaduais e prin-
cipalmente na federal, o que torna os 

munícipes reféns do atual sistema. A 
grande luta dos prefeitos, sem dúvida, 
é a busca por maior autonomia polí-
tica e, consequentemente, econômi-
ca. Neste sentido, eu e minha direto-
ria vamos nortear 
nossa gestão neste 
cinco pontos:

Maior ampliação 
das relações insti-
tucionais com os 
poderes legislati-
vos (estadual e fe-
deral) e judiciário 
(órgãos de contro-
le);

Fortalecer o man-
dato dos prefeitos 
através da escola 
de gestão da nossa 
entidade, levando 
aos municípios to-
das as práticas de 
boa administração. 
Atualmente, com 
as ferramentas tecnológicas que te-
mos, podemos reduzir os custos dos 
cursos preparatórios e qualificar os 
profissionais, tornando os municípios 
mais ágeis e mais eficazes nas suas de-
mandas diárias;

Implementar um consórcio estadual 
que possa oferecer, através de regis-
tro de preço, atividades que os mu-

nicípios encontram dificuldades em 
realizar. Não falo apenas de produtos, 
mas também de aquisição de serviços. 
Aliás, os consórcios, que já são muito 
utilizados, são uma tendência irrever-

sível, uma vez que 
se mostram efica-
zes;

Também planeja-
mos atuar na divul-
gação da atividade 
do municipalismo, 
tornar a população 
próxima das ativi-
dades do município, 
porque quem está 
mais próximo dela 
e conhece suas ne-
cessidades melhor 
do que ninguém é 
o prefeito. Quando 
um cidadão precisa 
resolver um pro-
blema de ilumina-
ção na sua rua, de 
transporte escolar 

ou de saúde pública, ele não encontra o 
governador, muito menos o presidente 
da república. É no prefeito que os mu-
nícipes depositam suas esperanças e é 
sobre ele que recai a cobrança. Mesmo 
com tamanha responsabilidade, o exe-
cutivo municipal é o mais prejudicado 
na divisão dos impostos: de cada R$100 
arrecadados, apenas R$18 vem para o 
município, os outros R$82 ficam com 
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Acredito que 
existe uma forte 
burocratização da 
máquina pública, bem 
como a concentração 
do poder político nas 
capitais estaduais e 
principalmente na 
federal, o que torna os 
munícipes reféns do 
atual sistema.

“ 

” 
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o estado e com a união. Isso tem que 
mudar. Os municípios precisam de mais 
autonomia econômica e política;

E também pretendemos buscar a 
aproximação entre o gabinete das as-
sociações e os prefeitos, orientá-los 
nas suas necessidades do dia a dia e 
na resolução de problemas de ordem 
e gestão que os municípios, principal-
mente os menores, enfrentam.

Então o senhor acredita que através da 
divulgação da necessidade do novo pac-
to federativo, poderá haver uma cons-
cientização da população e que esta, 
sim, cobraria a mudança deste cenário? 

Eu não tenho a menor dúvida: todo 
cidadão é municipalista! Porém, 

quando falamos em pacto federati-
vo, para quem lida com este assun-
to no dia a dia, é fácil de entender 
o que acontece e o que foi estabe-
lecido constitucionalmente. Já para 
o cidadão, o tema é praticamente 
desconhecido. Então é nossa obri-
gação alertar que o pacto federativo 
desprestigia o município, concentra 
os recursos especialmente na capital 
federal, e que o prefeito tem, na sua 
responsabilidade, 100% das deman-
das. Se as prefeituras tivessem mais 
autonomia financeira, certamente 
resolveriam os problemas com mais 
urgência e competência.

Novo presidente da Famurs é o prefeito reeleito do município de Rio dos Índios pelo Partido Progressista

Se as prefeituras tivessem 
mais autonomia financeira, 
certamente resolveriam 
os problemas com mais 
urgência e competência.

“ 
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CARLOS BARBOSA

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
EM DEBATE
Questão foi discutida por especialistas durante assembleia ordinária da 
Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a Amesne
Thais Cristina Formentini e Valéria Loch - Edição: Maria Becchi

a tarde do dia 1º de agosto, 
a Associação dos Municí-
pios da Encosta Superior 
do Nordeste (Amesne) 

esteve reunida no Auditório Tramon-
tina, em Carlos Barbosa. A assembleia 
geral ordinária da entidade promoveu 
debate sobre Judicialização da Saú-
de,  tratando das  sucessivas decisões 
judiciais, especialmente por via de li-
minares, que determinam a entrega 
de medicamentos e demais procedi-
mentos de média e alta complexidade 
a quem se vale do judiciário, gerando 

N problemas de natureza orçamentária e 
financeira a todos os entes federados. 
Para tanto, participaram do evento o 
Subprocurador-geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos, Cesar Faccioli e o 
Assessor Jurídico CDP, Gladimir Chie-
le. Formaram, ainda, a mesa diretora, o 
presidente da Amesne, Antônio Cetto-
lin; o vice-presidente, Evandro Zibetti 
e o prefeito de Veranópolis e presi-
dente do Cisga, Waldemar de Carli. 
 
A discussão não é nova e data de 
2003, quando iniciaram-se as primei-

ras demandas judiciais resultando na 
interferência direta na área da saúde. 
Pelos dados do Conselho Nacional de 
Justiça, em 2010 o país tinha 240.000 
ações somente na concessão de me-
dicamentos, sendo 50% delas no Rio 
Grande do Sul. Vale dizer, metade das 
ações do país inteiro estavam concen-
tradas no nosso Estado. Naquele ano, 
os municípios respondiam por 60.000 
ações. Atualmente, este número caiu 
para cerca de 22.000, demonstrando 
que o Poder Judiciário está tratan-
do a questão com maiores cuidados. 
 

A assembleia geral ordinária da Amesne promoveu debate sobre Judicialização da Saúde 
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Segundo Gladimir Chiele, Diretor da 
CDP, muito deste cenário caótico se 
deve à excessiva judicialização da saú-
de: “O Ministério Público e o Tribunal 
de Contas do Estado são órgãos de fis-
calização. Não possuem a atribuição 
de orientar os gestores na adoção de 
atos administrativos, mas podem ser 
decisivos na construção de um enten-
dimento geral. Cabe ao representante 
eleito pela comunidade a execução das 
politicas públicas. Ainda sim, acredito 
que o diálogo deve prevalecer, uma 
vez que todos são agentes públicos”.  
 
O Subprocurador-geral de Justiça, César 
Faccioli, destacou que é quase um con-
senso de todo o sistema de justiça, que 
este processo de judicialização excessivo 
gerou um descontrole na gestão pública 
em geral, em especial aos municípios. A 

ideia é criar uma gestão sistêmica com o 
diálogo entre Ministério Público e os Po-
deres e demais entidades, com normati-
vas claras, reconhecendo a corresponsa-
bilidade dos entes públicos. “Precisamos 
criar uma melhor condição de diálogo 
resolutivo entre as partes. O processo 
judicial não é um bom espaço para dia-
logar, é preciso fazer isso antes. O com-
promisso é gestão, o desafio é sentar, 
conversar e dialogar junto”, reforçou. 
Segundo o Prefeito de Garibaldi e Pre-
sidente da Amesne, Antônio Cettolin, 
“embora a questão não seja nova, é 
preciso ampliar cada vez mais a dis-
cussão para encontrar as possíveis so-
luções e alternativas, especialmente 
quanto à criação de um trabalho de 
integração de todas as áreas, agen-
tes públicos e poderes envolvidos, 
em especial o Poder Judiciário, desti-

natário final das ações e responsável 
pelas decisões que alcançam o orça-
mento local”. A proposta é criar um de-
partamento regional de gestão sistêmi-
ca junto ao Consórcio da Serra, o Cisga. 
  
O Prefeito de Carlos Barbosa e Vice-Pre-
sidente da Amesne, Evandro Zibetti, en-
tende que o encontro fortaleceu o debate 
sobre a Judicialização da Saúde e ressalta 
que o número de participantes das reu-
niões da Amesne vem aumentando, de-
vido a uma crescente conscientização de 
que os problemas são iguais em todas as 
cidades e que apenas através da união é 
possível resolvê-los. Sobre a realização 
do encontro em Carlos Barbosa, o prefei-
to destaca o prestígio de receber uma das 
maiores associações de municípios do 
estado, com um público tão seleto, sendo 
motivo de orgulho e satisfação.

Segundo Gladimir Chiele, o uso excessivo de liminares compromete diretamente a já enxugada receita dos 
municípios



32 EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Nº 57 - 2017
32EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 53 - 2016

FLASH

AMESNE DISCUTE 
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Confira as principais imagens do evento que reuniu lideranças da serra e da 
capital na cidade de Carlos Barbosa
Paulo Batimanza

Mesa diretora: Subprocurador de justiça 
do estado, Cesar Faccioli; prefeito de 
Carlos Barbosa e vice-presidente da 
Amesne, Evandro Zibetti; assessor 
jurídico da CDP, Gladimir Chiele; prefeito 
de Garibaldi e presidente da Amesne, 
Antônio Cettolin, e prefeito de Veranópolis 
e presidente do Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável da Serra 
Gaúcha (Cisga),  Waldemar de Carli.

O prefeito de Carlos Barbosa e vice-presidente da Amesne, 
Evandro Zibetti, aproveitou a ocasião para apresentar o elogiado 
plano de educação desenvolvido no seu município.

Gladimir Chiele, assessor jurídico da Amesne, falou sobre o 
drama das liminares excessivas. 

Durante o evento, prefeitos puderam se 
manifestar sobre o tema e sanar suas 
dúvidas. Na foto, prefeito de Farroupilha, 
Claiton Gonçalves. 

César Faccioli destacou que é quase um consenso 
de todo o sistema de justiça que este processo de 
judicialização excessivo gerou um descontrole na 
gestão pública. 
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Ricardo Gadret 
Prefeito de Quaraí

OPINIÃO

s números mostram de 
forma clara: o Brasil não 
é capaz de proteger a po-
pulação de bem daqueles 

que fizeram a opção pelo crime. Nunca 
se assassinou, roubou, furtou, seques-
trou e estuprou tanto como atualmen-
te no Brasil. Resta 
portanto que cada 
um veja os meios 
para defender a si, 
a sua família, a sua 
propriedade e a ter-
ceiros quando for o 
caso, pois se esperar-
mos pelas polícias...
Mas como defender-
-se desarmado? De-
ve-se passar a vida 
dentro de um apar-
tamento ou de uma 
casa, privando-se de 
desfrutar tudo o que 
pode ser visto e sen-
tido no mundo fora 
da proteção (relati-
va) das grades e dos 
portões? O cidadão 
de bem deve ter o di-
reito de escolher po-
der defender-se ou 
não, e saber das con-
sequencias e riscos das suas próprias 
decisões neste sentido. A mídia insiste 
em que ninguém reaja diante de uma 
situação de violência. Óbvio: desar-
mado ninguém deve reagir, pois uma 
situação ruim pode se transformar em 
uma pior...E este contexto imposto ao 
brasileiro de não reagir e de não poder 
ter armas acabou por ser, por mais 
incrível que pareça, o principal fator, 
da explosão de violência que hoje vi-
vemos, pois ser criminoso tornou-se 

O

PELO DIREITO DE  
PODER SE DEFENDER

um negócio excelente: as vitimas não 
reagem e não andam armadas! Além 
disso, se pegos os bandidos, as leis são 
um “doce de coco” de tão brandas. E 
este contexto faz crescer cada vez mais 
rápido a espiral da violência no pais. 

O povo brasileiro não 
se deu conta, mas foi 
traído pelo governo, 
pois de forma arbi-
trária este ignorou o 
resultado do referen-
do de 2005. Naquele 
referendo o povo dei-
xou claro que queria 
a comercialização de 
armas de fogo. Mes-
mo assim, através dos 
votos “comprados” da 
época do “mensalão”, 
o governo aprovou 
e promulgou o apa-
rentemente pacifista 
Estatuto do Desar-
mamento. O povo 
foi traído por seus 
governantes e repre-
sentantes! Resultado: 
a explosão da violên-
cia no Brasil, pois o 
bandido ataca e tem 

certeza que ninguém vai reagir pois 
esta desarmado. Estamos no pais que 
é a “Meca” mundial da demagogia e 
do bisonho modo “politicamente cor-
reto” de agir. Estamos no pais em que 
bandido tem mais direito que cidadão 
de bem. Menores de idade podem de-
linquir à vontade, pois ficam impunes. 
Direitos humanos são para marginais, 
e policiais são considerados os princi-
pais culpados nos casos de homicídios. 
MUDA BRASIL!

Nunca se 
assassinou, roubou, 
furtou, sequestrou 
e estuprou tanto 
como atualmente 
no Brasil. Resta 
portanto que cada 
um veja os meios 
para defender a 
si, a sua família, a 
sua propriedade e 
a terceiros quando 
for o caso, pois se 
esperarmos pelas 
polícias

“ 

” 
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GLADIMIR 
CHIELE
Diretor-executivo da CDP
Paulo Batimanza

om a experiência acumu-
lada ao longo de duas dé-
cadas no comando da CDP 
(Consultoria em Direito 

Público), o advogado Gladimir Chiele 
tem se destacado no assessoramento 
a quase três centenas de municípios e 
entidades no Rio Grande do Sul. O re-
sultado positivo do trabalho é credi-
tado ao conhecimento adquirido com 
muito estudo e atualização constante 
e ao atendimento personalizado aos 
gestores, fruto da necessidade e das 
demandas geradas diariamente pelo 
exercício do mandato eletivo.

O advogado, casado com Suellen, pai 
de Carolina, de quatro anos e Con-
selheiro do Grêmio, começou cedo 
na atividade pública. Aos 18 anos já 
atuava como assessor parlamentar 
na Assembleia Legislativa, função 
que exerceu até assumir o atendi-
mento aos gestores públicos na en-
tão Secretaria Estadual da Saúde e do 
Meio Ambiente. No início da década 
de 1990, retornou a sua cidade natal 
(Farroupilha) onde criou e foi titular 
da Secretaria da Saúde e do Meio Am-
biente e ainda atuou na gerência do 
Hospital Filantrópico local.

Após trabalhar um período na ini-
ciativa privada, em 1997 fundou a 
CDP, tendo Espumoso como primei-

ro município cliente, e a Amuceleiro, 
a primeira associação a contratar os 
serviços da consultoria. Desde então, 
a CDP tem crescido de forma consis-
tente e sólida, tendo como norte a 
prestação de serviços de qualidade e 
a construção de relações e parcerias, 
responsáveis pela execução de ideias 
e propostas em gestão, capazes de 
inovar e encontrar alternativas para 
colocar em prática as políticas públi-
cas.

O trabalho sério e respeitado da CDP 
resultou em diversas outras parce-
rias, especialmente na realização 
de seminários, debates, encontros 
palestras, como ocorreu no recente 
Seminário de Prefeitos no início do 
ano, integrando o Governo do Esta-
do, Assembleia Legislativa, Ministé-
rio Público/RS, Famurs, Fundação do 
MP/RS e Associação dos Promotores 
de Justiça. A união de interesses re-
publicanos visando buscar maior ca-
pacitação pode fomentar ainda o de-
bate interno sobre as mais variadas 
posições de cada órgão ou poder, a 
fim de chegar mais próximo do con-
senso ou de decisões pró-ativas, de 
construção para uma gestão pública 
qualificada.

O senhor é sócio proprietário da CDP e 
atua em parceria com quase 300 pre-

feituras, associações e consórcios. Co-
mente um pouco sobre este trabalho e 
qual o reflexo dele na atuação do exe-
cutivo municipal.   

A CDP sempre busca unir o conhe-
cimento necessário para formular 
as orientações compatíveis com a 
realidade do administrador público. 
Atualmente, não basta apenas apli-
car os recursos da comunidade de 
forma correta, dentro da previsão le-
gal. É preciso ir além, e fazer efetiva 
gestão dos parcos orçamentos que 
minguam a cada exercício, enquanto 
as demandas sociais se avolumam. 
Fazer apenas direito administrativo 
não seria o suficiente para colaborar 
com os gestores, mas sim a união das 
boas práticas de gerenciamento com 
a legislação. Esta forma tem se cons-
tituído numa ferramenta de trabalho 
que a CDP coloca à disposição dos 
entes federados, inclusive estaduais, 
para que determinado ato possa ser 
implementado sem provocar conse-
quências negativas ao erário ou ao 
gestor. Como o papel aceita tudo, é 
importante ter presente o resultado 
que pode advir no futuro e tomar a 
cautela necessária para a adoção de 
medidas concretas. A trajetória da 
CDP igualmente se constitui através 
de uma equipe de trabalho de alta 
qualificação e capacidade técnica, 

ENTREVISTA
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Os prefeitos 
administram um 
orçamento cada 
vez mais ajustado 
e engessado, 
não somente em 
decorrência da 
diminuição das 
fontes de receita, 
mas pelas inúmeras 
amarras que os 
programas, projetos, 
iniciativas, leis e 
tantas atividades de 
outras esferas de 
poder criam para ser 
executados pelo ente 
municipal

“ 

” 
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O problema é que a União, nestes últimos vinte anos, 
criou mecanismos sorrateiros para não repartir a 
arrecadação com os estados e municípios

“ 

” 

capaz de responder às necessidades 
prementes dos gestores, bem como 
criar mecanismos de execução de 
políticas públicas, transformando a 
pretensão do Prefeito em projeto ou 
proposta exequível. Todo o trabalho 
tem sido feito com os municípios, em 
parceria com as Associações Regio-
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Vivemos, há algum tempo, um processo 
de falência da autoridade municipal, um 
verdadeiro esvaziamento das atribuições 
constitucionais do município e pouco tem sido 
feito para mudar o quadro

“ 

” 

nais, foro concentrado de maior po-
der político de uma determinada re-
gião. Tais entidades tratam, em suas 
assembleias gerais ordinárias men-
sais, os assuntos que são pertinentes 
e comuns a todos, contando com a 
participação constante da CDP e sua 
equipe em tais encontros. 

Quais as adversidades mais recorren-
tes que os prefeitos encontram?           

Os gestores públicos em geral, mas 
com maior ênfase os prefeitos, ad-
ministram um orçamento cada vez 
mais ajustado e engessado, não 
somente em decorrência da dimi-

nuição das fontes de receitas, mas 
pelas inúmeras amarras que os pro-
gramas, projetos, iniciativas, leis e 
tantas atividades de outras esferas 
de poder criam para ser executados 
pelo ente municipal. Cada Governo 
que assume um mandato quer dei-
xar sua marca, criando algum tipo 
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de projeto ou programa.  Con-
tudo, a execução sempre tem 
como destino o município, 
cabendo ao menos aquinhoa-
do ente da federação a tarefa 
de contratar, controlar, pagar 
e fiscalizar a despesa gera-
da por programa que nem é 
seu. E grande parte de tais 
programas acaba por atra-
sar os repasses assumi-
dos pelo Estado ou pela 
União, quando não tem 
seus valores congelados 
no tempo, sem qualquer 
atualização. Portanto, o 
gestor sofre duplamente: 
por um lado, a demanda 
local na sua comunida-
de é crescente; por ou-
tro, os recursos jamais 
acompanham com a 
mesma velocidade esta 
aceleração de serviços 
exigidos pela população 
e presente nas normas 
que vem sendo gera-
das especialmente pela 
União e pelo Congresso 

Nacional. Ou seja, criam-
-se leis, programas e 
obrigações, mas quem 
cumpre são apenas os 
entes municipais.     

Todos querem mandar 
no município, incluindo 
os demais poderes, 
os órgãos de controle, 
sindicatos, servidores... 
cada qual vislumbrando 
somente seu umbigo, 
criando feudos de 
atuação e buscando tão 
somente ocupar espaços 
na mídia

“ 

” 

Foto: Chico Pinheiro/Revista Em Evidência 
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Em sua opinião, até que ponto um po-
lítico deve estar preparado para desen-
volver um bom mandato? Muito se fala 
que o curso superior deveria ser pré-
-requisito a candidatos. Como o senhor 
analisa tal afirmação?

É claro que o gestor preparado tem 
mais condições de enfrentamento 
dos problemas e aumenta seu poder 
lógico para a tomada de decisões im-
portantes que afetam o cotidiano da 
sua comunidade. Mas além do gestor, 
os demais agentes públicos igual-
mente precisam buscar o maior co-
nhecimento possível para fazer uma 
boa administração. Não será o curso 
superior o instrumento mágico da 
boa gestão, mas a sensibilidade, o co-
nhecimento da realidade e uma boa 
assessoria para fazer certos enfren-
tamentos que hoje não são levados 
adiante. Vivemos há algum tempo 
um processo de falência da autorida-
de municipal, um verdadeiro esvazia-
mento das atribuições constitucio-
nais do município e pouco tem sido 
feito para mudar o quadro. A renova-
ção dos mandatos a cada quatro anos 
é um fator de interrupção de ações 
coletivas, capazes de unir o interesse 
de todos os municípios, em busca da 

consolidação do poder local. O ges-
tor precisa enfrentar. Todos querem 
mandar no município, incluindo os 
demais poderes, os órgãos de contro-
le, sindicatos, servidores... cada qual 
vislumbrando somente seu umbigo, 
criando feudos de atuação e bus-
cando tão somente ocupar espaços 
na mídia. Daí surgem os defensores 
disso ou daquilo, os arautos da mo-
ralidade a bradarem desvios e incom-
petência, enfim, os especialistas em 
como tudo fazer, geralmente aqueles 
que sequer conseguem administrar 
o orçamento doméstico. Os gestores 
precisam reagir e exercer sua posição 
de chefes de poder, cuja previsão está 
clara na Constituição Federal. O res-
tante é balela.

Hoje, quase todos nós já sabemos da 
desigualdade na distribuição da verba 
pública, sendo o prefeito o mais cobrado 
e o menos favorecido. O senhor acredita 
que um dia revertermos esta realidade? 
De que forma isso seria possível?  

A distribuição do bolo tributário pas-
sa por uma reforma tributária que 
tenha um mínimo de seriedade. Com 
o atual Congresso, esta é uma tarefa 
impossível, pois não há interesse do 
Governo e qualquer matéria desta 
natureza não se cria, muito menos 
seria aprovada. Olha, não há neces-
sidade de uma inversão total das alí-
quotas em relação ao que existe hoje, 
mas os municípios precisam retomar 
os mesmos percentuais do bolo na-
cional que detinham quando entrou 
em vigor a Constituição de 1988. Ou 
seja, em torno de 18% a 19%. O pro-
blema é que a União, nestes últimos 
20 anos, criou mecanismos sorratei-
ros para não repartir a arrecadação 
com os estados e municípios. Através 
do artifício das chamadas ‘Contribui-
ções’, sejam sociais ou econômicas, a 
União se livrou da incidência do per-
centual destinado aos demais entes 
da federação, concentrando para si 
ainda mais a receita dos tributos. Isso 
precisa mudar. 

O senhor também tem feito sugestões 
em várias áreas de atuação do Esta-

do, como a Segurança. Em um país em 
plena defasagem social, como reverter 
este cenário caótico?       

Não somente na Segurança, mas em 
outras áreas essenciais, algumas suges-
tões podem ser construídas a partir do 
nosso contato permanente com os ges-
tores públicos. Neste sentido, podemos 
verificar as verdadeiras necessidades, os 
reais problemas que ocorrem na ponta 
do sistema todo, e juntar as peças, bus-
cando apresentar sugestões e alternati-
vas, que é o resultado de uma série de 
dúvidas, proposições, pequenos atos 
com grande repercussão, agregando a 
experiência vivenciada com os adminis-
tradores e com o conjunto dos municí-
pios. Hoje, não se pode mais pensar em 
isolamento das esferas de poder politico 
administrativo. É necessário integração, 
mesmo onde não é competência consti-
tucional de determinado ente a adoção 
de medidas para minimizar o impacto 
negativo da situação. Estado e municí-
pios podem unir seus esforços e parcos 
orçamentos para atuar no bem coletivo. 
Para um Prefeito, por exemplo, a maior 
obra de sua administração é conseguir 
prestar serviço público nas áreas essen-
ciais com um mínimo de eficiência e 
qualidade.                  

O senhor acredita que a fiscalização 
mais ostensiva de instituições como o 
Ministério Público e o Tribunal de Con-
tas tem contribuído para o surgimento 
de um novo perfil de prefeito?

A distribuição do bolo 
tributário passa por 
uma reforma tributária 
que tenha um mínimo 
de seriedade. Com o 
atual Congresso, esta é 
uma tarefa impossível, 
pois não há interesse 
do Governo e qualquer 
matéria desta natureza 
não se cria, muito menos 
seria aprovada

O limite de atuação 
de cada órgão ou 
poder está claramente 
delineado no ordamento 
pátrio e não pode 
ser ultrapassado 
independentemente de 
qual for o argumento

“ 

“ 

” 

” 
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O papel de todos os órgãos de con-
trole e de fiscalização é importan-
te, fundamental, e tem contribuído 
decisivamente para a mudança de 
visão e procedimentos do adminis-
trador público. No passado, havia 
maior liberalidade do gestor e uma 
legislação incipiente. O marco di-
visório disso tudo sem dúvida foi a 
edição da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que adotou um mecanis-
mo legal e impositivo de controle 
das contas públicas, reduzido e, em 
muitos casos, eliminando, o déficit 
corrente. Contudo, é preciso evitar 
o cometimento de excessos, seja 
na atuação por vezes midiática dos 
órgãos de controle ou pela interfe-
rência demasiada nos atos que são 

da competência exclusiva do Chefe 
do Poder. Cada instituição ou ór-
gão deve ater-se aos estritos limites 
constitucionais de sua atribuição. 
Nada mais do que isso. Não há como 
tentar substituir o administrador na 
sua função de gerenciar o orçamento 
local, determinando via liminares ou 
apontamentos fora de contexto legal 
e operacional, o que o gestor pode ou 
não pode fazer.  O limite de atuação de 
cada órgão ou poder está claramente 
delineado no ordenamento pátrio e 
não pode ser ultrapassado, indepen-
dentemente de qual for o argumento. 
O prefeito e o governador são eleitos 
para gerenciar os serviços públicos e o 
respectivo orçamento e sua autorida-
de deve ser respeitada.

Gladimir Chiele, com sua filha, Carolina, e sua esposa, Suellen
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É necessário integração, 
mesmo onde não é 
competência constitucional 
de determinado ente 
a adoção de medidas 
para minimizar o impacto 
negativo da situação. 
Estado e municípios 
podem unir seus esforços 
e parcos orçamentos para 
atuar no bem coletivo

“ 

” 
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O EXEMPLO DE ZILASE  
O perfil da prefeita mais votada da história de Rosário do Sul
Celomar Marques

epois de décadas de luta 
e reivindicação, o cenário 
político está mudando, e 
para melhor: é cada vez 

mais comum ver as mulheres coman-
dando cidades, ocupando cadeiras nas 
casas legislativas do estado e da fe-
deração, entre outros tantos cargos. 
Em Rosário do Sul, Zilase Rossignollo 
Cunha ocupa o posto desde setembro 
de 2015, passando a comandar a ges-
tão de forma eficiente e responsável. 

D Quando assumiu a prefeitura, estava 
grávida de quatro meses e trabalhou 
até dar a luz. Quatro dias depois, esta-
va despachando e, em duas semanas, 
já desempenhava plenamente suas 
funções. A prefeita de Rosário do Sul 
tem o perfil da nova política que aden-
tra o secúlo XXI. É preparada tecnica-
mente para exercer o cargo: formada 
em Direito pela Ulbra, especializada 
em direito trabalhista pelo IDC com 
especialização em Magistratura do 

Trabalho pela Femargs, ainda possui 
no currículo a formação em Gestão 
Publica. Tem canja política invejá-
vel. Seu pai, José Luis Rossignollo, 
foi prefeito duas vezes e deputado. A 
mãe, Regina Rossignollo, foi deputa-
da estadual em tempos bem mais de-
safiadores para a mulher, diga-se de 
passagem. Obviamente, a criação em 
um ambiente altamente politizado 
despertou sua vocação bem cedo. Zi-
lase é um exemplo para os políticos de 
todas as esferas, pois trabalha inces-
santemente, sem dia, hora ou lugar, 
para que o município possa atender às 
demandas da população.

Sempre ouve a todos, tem diretrizes 
nítidas e bem embasadas, assim como 
a transparência das ações, esclare-
cendo qualquer tema para a popula-
ção, sem meias palavras ou maquiar 
informações. Verdadeira ao extremo, 
demonstrou isso na campanha, que 
teve a maior votação da história da 
cidade, com 61% da apuração, alcan-
çado a marca de 14.813 votos. Assim é 
a prefeita de Rosário do Sul, firme nas 
sua convicções, agregadora, determi-
nada e, acima de tudo, democrática 
em suas ações, sendo um exemplo 
perfeito da mulher moderna, que 
cuida de tudo, inclusive, nesse caso, 
de uma cidade inteira. “Sempre digo 
que, para quem trabalha com afinco 
e determinação, nada é impossível, 
há tempo para tudo. Eu tenho minha 
vida particular, sou mãe e esposa. 
Sou como as milhares de mulheres 
que fazem o dobro para provar que 
tem a mesma capacidade dos ho-
mens. Mas não me importo, assim 
eu caminho, convicta de que preciso 
cumprir minha missão com serie-
dade, honestidade e retidão”. Fica a 
dica que vem da Fronteira Oeste, o 
exemplo de Zilase.

MULHER NA POLÍTICA
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Zilase, o filho, José Leonardo, e 
o esposo Leonardo Cunha
Foto: Assessoria de imprensa/Rosário do Sul
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PRIMEIRA PESSOA

EUGÊNIO AMORIM

O senhor passou a integrar, recente-
mente, o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. Quais as prin-
cipais atribuições deste Conselho e de 
que forma ele pode influenciar positiva-
mente o sistema?

O Conselho Nacional de Política Cri-
minal e Penitenciária estuda, debate 
e faz proposições, sob a forma de re-
soluções, acerca das modificações que 
se fazem necessárias na legislação pe-
nal e processual penal em geral, bem 
como também faz resoluções sobre 
questões relativas ao sistema peni-
tenciário nacional, fiscalizando ainda 
estabelecimentos prisionais e os ór-
gãos de execução penal.

nexo causal com a criminalidade ga-
lopante.

Muitas vezes, quando se trata da cons-
trução de novos presídios, existe certa 
resistência por parte dos cidadãos lo-
cais, o que, de certa forma, protela a 
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“O desencarceramento mata”, “A progressão de regime falhou”, “No nosso 
país, a criminalidade é tratada com flores”. Com frases como estas, fica fácil 
perceber a postura firme e a conduta combativa aos criminosos e também 
à forma como estes têm sido tratados pelo jurídico em todo país.   Eugênio 
Amorim é Promotor na 7ª Promotoria do Tribunal do Júri de Porto Alegre, 
mas suas afirmações polêmicas também podem ser lidas e ouvidas nas 
colunas do Jornal ABC Domingo e no programa Ponto e Contraponto da 
Rádio ABC 900. Suas afirmações contundentes e sua carreira pauteada pela 
lisura e competência tiveram importante reconhecimento: desde o dia 06 
de abril, Eugênio Amorim integra o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária.  Na entrevista abaixo, cedida com exclusividade para a revista 
Em Evidência, Amorim fala sobre o novo cargo e sua perspectiva acerca da 
situação penitenciária atual e da segurança pública no estado. Confira
Lucio Vaz

Dos crimes hediondos 
citados apenas 10% de 
seus autores estão presos. 

“ 
” 

O Brasil trata os criminosos com muita 
condescendência?

Sem dúvida. No nosso país a crimina-
lidade é tratada com flores. Primeiro 
temos uma legislação penal com pe-
nas absolutamente incompatíveis, 
como a do homicídio, que deveria ser 
sensivelmente elevada, e um proces-
so penal arcaico, que possibilidade o 
prolongamento absurdo dos proces-
sos. Depois, temos executivos, em 
todas as esferas, absolutamente des-
preocupados em estabelecer políticas 
criminais de efetividade do Direito 
Penal, em especial a construção de 
presídios. Por fim, a chaga garantista 
estabeleceu-se no Poder Judiciário, 
proliferando Juízes de Direito que dão 
interpretação extremamente liberal 
e favorável aos criminosos em 
cima daquela mesma lei 
que já é suficientemente 
branda. Decisões que tais 
estão deixando de reco-
lher ou pondo nas ruas 
bandidos de alta pe-
riculosidade, estabe-
lecendo um evidente 
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execução dos projetos. Existe uma for-
ma de solucionar esta equação? 

Este é um fator complicativo. As co-
munidades tem de se conscientizar 
que em algum lugar devem ser feitos 
novos presídios. A solução, a meu ver, 
deveria vir pela obrigação de cada 
município abrigar os criminosos de 
sua naturalidade e habitação. Os de-
mais presídios, destinados a presos de 
altíssima periculosidade, deveriam 

situar-se em locais não próximos 
dos centros urbanos.

No setor da Segurança Pública, 

existe muita queixa em relação ao sistema 
penitenciário. Algumas lideranças acredi-
tam que a Susepe poderia desempenhar 
um papel mais eficiente na manutenção 
da ordem. O senhor concorda com esta 
afirmação? E o que poderia ser feito?

Um dos graves problemas do sistema 
penitenciário é a falta de uma políti-
ca séria e planejada. A Execução Penal 
Brasileira está ao sabor dos Juízes das 
Varas de Execução Penal. E, por in-
crível que pareça, temos o paradoxo 
de que grande parte destes Juizes de 
Execução Penal são contra a pena de 
prisão e no exercício das suas atribui-

Postura firme e língua afiada:
Para o Promotor Eugênio, a progressão de regime é um erro grave do sistema e, segundo ele, “existe uma  chaga garantista 
que estabeleceu-se no Poder Judiciário, onde Juízes de Direito dão interpretação extremamente liberal e favorável aos 
criminosos em cima daquela mesma lei que já é suficientemente branda”
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ções, propõe-se a desencarcerar os já 
poucos presos por crimes mais graves 
ou se permitem fazer acordos com 
os líderes dos grupos criminosos, em 
nome de controlar motins e assassi-
natos, mas, na verdade, cedem espaço 
do Estado e colocam o presidio sob o 
domínio do crime. Assim, do interior 
deste escritório montado através des-
tes acordos, se comanda o crime aqui 
fora, na sociedade.

O senhor é a favor ou contra a progres-
são de regime?

Totalmente contra. A progressão de re-
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gime falhou. Era aceitável em tempos 
de criminalidade pouco violenta, como 
na primeira metade do século passado. 
Hoje precisamos de penas altas, inte-
grais, rigorosa disciplina nas cadeias, 
com assistência material plena aos 
presos mas sem regalias. Além do mais, 
não há a menor fiscalização efetiva do 
cumprimento das regras do semiaber-
to. Na verdade, a farra do semiaberto é 
hoje o maior fator de fomento à crimi-
nalidade. Ocorre um latrocínio, um as-
salto, um homicídio ou outra violência 
extrema qualquer e você vai ver: con-
denado no semiaberto. Isso tem que 
acabar imediatamente.

O senhor tem se manifestado contra o 
desencarceramento promovido por par-
te do Judiciário. Por que?

O desencarceramento mata. No Bra-
sil, mais de 90% dos presos estão nes-
ta condição pela prática de latrocínio, 
roubo à mão armada, homicídio, estu-
pro e tráfico de drogas. Quem destes 
deve ser solto na ótica dos pró desen-
carceramento? E mais: Dos crimes he-
diondos citados apenas 10% de seus 
autores estão presos. Temos 90% de 
latrocidas, homicidas, estupradores 
e traficantes soltos e ainda falam em 
desencarcerar? Isso não pode ser sé-
rio! Sobre os roubos provavelmente a 
cifra ainda é mais desesperadora, dada 
a omissão de registros pelas vítimas. 
Então nós prendemos apenas os auto-
res de crimes violentos, eles cumprem 
no máximo 2/5 da pena, tem a remição 
de 1/3 da pena pelo trabalho interno, 
e, relembrando que os prendemos na 
proporção inferior ou igual a 10% ain-
da queremos diminuir este percentual? 
Isso em um país onde a cada ano são 
assassinadas cerca de 60 mil pessoas? 
Não, senhores, teorias que dizem que 
promovemos um “encarceramento em 
massa” são falsas. Frutos da ignorân-
cia ou da má intenção de ideólogos do 
Direito Penal e de uma sociedade que 
inverte valores, fazendo de policiais e 
autoridades e vítimas os opressores 
e dos criminosos que põe em terror e 
faliram este país em matéria de um mí-
nimo de segurança, estes, os facínoras, 
em vítimas.

“Na verdade, a farra do semiaberto é hoje o maior fator de fomento à criminalidade. 
Ocorre um latrocínio, um assalto, um homicídio ou outra violência extrema qualquer 
e você vai ver: condenado no semiaberto. Isso tem que acabar imediatamente”

“Hoje precisamos de penas altas, integrais, rigorosa disciplina nas cadeias, com 
assistência material plena aos presos mas sem regalias” 

No nosso país, a criminalidade é tratada com flores. 
Primeiro temos uma legislação penal com penas 
absolutamente incompatíveis, como a do homicídio, 
que deveria ser sensivelmente elevada, e um processo 
penal arcaico, que possibilidade o prolongamento 
absurdo dos processos

“ 

” 

PRIMEIRA PESSOA
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Temos de manter as 
nossas conquistas, uma 
vez que sempre haverá 
quem queira tirá-las 
de nós. Querem tirar os 
nossos direitos, mas não 
vão conseguir

“ 

” 

ASDEP

CLEITON FREITAS É O NOVO 
PRESIDENTE DA ASDEP
O delegado ocupará o cargo durante o biênio 2017/2019
Eliana Camejo 

Assembleia-geral Ordi-
nária, realizada no dia 31 
de julho, marcou a troca 
na presidência da ASDEP. 

Para o biênio 2017/2019, o delegado 
Cleiton Freitas e a delegada Viviane 
Viegas ocuparão, respectivamente, 
os cargos de presidente e vice da As-
sociação dos Delegados de Polícia do 
Rio Grande do Sul. 
 
Freitas substitui a delegada Nadine 
Anflor, primeira mulher a presidir a 
entidade. Em sua fala de encerramen-
to da gestão, a delegada destacou o 
trabalho realizado ao longo dos últi-
mos quatro anos, dois em que foi vice 
e os outros dois em que esteve ocu-
pando a presidência. “Não sinto como 
se estivesse me despedindo, pois vou 
permanecer na diretoria. É um dever 
social que tenho com a ASDEP, pois 
tudo que conquistamos foi porque te-
mos uma associação forte. Fizemos o 
que foi possível e, se não conseguimos 
fazer mais, não foi por falta de vonta-
de ou dedicação”, disse. 
 
A delegada relembrou que os últimos 
dois anos foram bem difíceis para a 
classe policial. “Jamais imaginei pegar 
um Governo que massacrasse tanto 
o funcionalismo público. E se outras 
conquistas não vieram é porque o mo-
mento é muito complicado. No entan-
to, conseguimos manter algumas das 
nossas conquistas, como o subsídio. 
Nessa crise em que vivemos, manter o 
que já tínhamos de compromisso fir-
mado já é um avanço”, avalia. 
 
O novo presidente da ASDEP, dele-
gado Cleiton, ressaltou que a nova 
gestão terá de ser de muita união 
classista. “Temos de manter as nos-

A

sas conquistas, uma vez que sempre 
haverá quem queira tirá-las de nós. 
Querem tirar os nossos direitos, mas 
não vão conseguir. Sei que os pró-
ximos dois anos serão terríveis em 
termos de política, mas temos de res-
peitar os nossos associados, pessoas 
que não têm hora para trabalhar e 
que saem de casa e não sabem se vão 
voltar. Precisamos lutar bravamente 
pela valorização e independência da 
carreira de delegado de polícia”. 
 
Cleiton afirmou que os associados 
da ASDEP “terão um colega que vai 
se esmerar muito na função, assim 
como foi em toda a minha vida. En-
tão, conto com todos para me ajuda-
rem a partir de agora. É fundamental 

que todos os delegados do Estado, e 
hoje somos em 900, participem da 
associação para que ela seja cada dia 
mais forte”. 

“Precisamos lutar bravamente pela valorização e independência da 
carreira de delegado de polícia”, Cleiton Freitas, novo presidente da Asdep
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Paulo Caliendo  
Professor Titular da PUC/RS, Doutor em 
Direito Tributário pela PUC/SP, Catedrático 
do Centro de Estudos Miguel Reale da 
Academia Brasileira de Filosofia

OPINIÃO

s Municípios brasilei-
ros conquistaram uma 
vitória histórica com 
a derrubada dos vetos 

aos dispositivos da Lei Complemen-
tar (LC) nº 157/2016, que reformou 
substancialmente o regime aplicável 
da Lei Complemen-
tar nº 116/2003, 
que regulamenta o 
Imposto sobre Ser-
viços (ISS), espe-
cialmente em rela-
ção à tributação dos 
serviços bancários e 
financeiros. 

Durante mais de 
uma década, os mu-
nicípios disputaram 
nos tribunais e nas 
Cortes Superiores, 
sobre o regime tri-
butário aplicável 
aos serviços presta-
dos pelas Institui-
ções Financeiras. 
Os tribunais con-
sagraram um regi-
me absolutamente 
nefasto: criação de 
paraísos fiscais mu-
nicipais, tributação 
na origem (sede do 
prestador), concen-
tração absurda de 
receitas financeiras do país inteiro 
em meia dúzia de municípios, regi-
mes fiscais privilegiados, alíquotas 
irrisórias, “guerra fiscal municipal”, 

O

NOVO ISS SOBRE 
SERVIÇOS FINANCEIROS: 
UMA OPORTUNIDADE 
HISTÓRICA

impossibilidade de controle, dentre 
tantas outras incongruências. 

O novo modelo não resolve todos 
os dilemas de um Sistema Tributá-
rio complexo. Seria necessária uma 
reforma tributária importante, ra-

dical e inovadora, 
que colocasse o país 
em harmonia com 
os principais países 
do mundo. Somente 
a criação de um Im-
posto sobre o Valor 
Agregado genuíno 
permitiria uma re-
composição da tribu-
tação sob bases mo-
dernas.

Os desafios da im-
plantação do novo 
regime do ISS serão 
tremendos. Haverá 
ampla necessidade 
de coordenação entre 
os Fiscos e o Contri-
buinte, um aperfei-
çoamento das má-
quinas fazendárias, 
um esclarecimento 
das obrigações aces-
sórias. Será um desa-
fio monumental.

Diversas e profundas 
foram as alterações implementadas, 
tais como a atualização da Lista de 
Serviços tributáveis, a definição ade-
quada do local de recolhimento do 

Neste contexto, o 
ano de 2017 será um 
ano de adequação, 
de ajustes de leis 
e de sistemas 
tributários locais 
para que, de fato, 
os municípios, após 
a implementação 
das ferramentas 
necessárias para 
a realização da 
cobrança e da 
fiscalização, 
possam arrecadar 
os recursos 
provenientes dessas 
operações

“ 

” 
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Em suma, determina 
como local da cobrança 
do ISS do município dos 
prestadores de serviços 
(sede da administradora 
de cartões, da 
arrendadora mercantil 
ou da administradora 
de planos de saúde) o 
domicílio dos tomadores 
desses serviços é o início 
de uma nova visão para 
o sistema tributário, há 
muito requerida pelos 
municípios

“ 

” 

ISS das atividades das administrado-
ras de cartão de crédito, de leasing e 
de planos de saúde e a determinação 
de alíquota mínima de 2%. 

Essas propostas respeitam profun-
damente os princípios constitucio-
nais do Federalismo cooperativo e da 
repartição equilibrada das receitas 
tributárias. O texto constitucional 
impede qualquer interpretação que 
autorize ou justifique a competi-
ção fiscal prejudicial, a denominada 
“guerra fiscal” entre os entes federa-
dos, estaduais ou municipais. Garan-
tir uma sistemática adequada é um 
imperativo constitucional, que não 
permite exceções. Toda norma infra-
constitucional deve estar em confor-
midade com esses princípios.

O STF já vinha firmando esse en-
tendimento ao declarar ilegítimas 
as manipulações legais e administra-
tivas que implicassem em erosão da 
base tributável dos entes federados, 
em especial, no caso do ICMS. 

A explicitação normativa do local 
de recolhimento do ISS das ativida-
des das administradoras de cartão 
de crédito, de leasing e de planos de 
saúde era uma demanda antiga dos 
municípios. A interpretação correta 
da LC 116/06 estabelecia claramente 
que o local de incidência do tributo 
é o local da sede do prestador, salvo 
se houver a prestação de serviços por 
meio de qualquer estabelecimento 
prestador, independentemente da 
denominação utilizada ou de se con-
figurar unidade jurídica ou econômi-
ca. Na medida em que as prestações 
são realizadas por meio de filiais, 
agências ou mesmo por meio de equi-
pamentos e máquinas eletrônicas. 

De outro lado, a determinação da 
incidência no local do domicílio do 
tomador representa uma adequação 
necessária à natureza do tributo so-

bre o serviço. Este é tipicamente um 
tributo sobre o consumo, que deve, 
em conformidade, com a teoria, a 
técnica e a experiência internacional 
ser tributado no local do destino do 
serviço, ou seja, no local do consumo.

Em suma, determina como local da 
cobrança do ISS do município dos 
prestadores de serviços (sede da ad-
ministradora de cartões, da arrenda-
dora mercantil ou da administradora 
de planos de saúde) o domicílio dos 
tomadores desses serviços é o início 
de uma nova visão para o sistema 
tributário, há muito requerida pelos 
municípios. A mudança promovida 
pela LC 157/2016 corrigiu distorções 
de forma a proporcionar a cada ente 
municipal uma distribuição mais 
equânime dos recursos do ISS.  

Por certo a promulgação do texto 
integral da norma pelo Congresso 
Nacional, trará consideráveis desa-
fios de adequação pelos municípios, 
pelos contribuintes e pelos demais 
entes federados.

Neste contexto, o ano de 2017 será 
um ano de adequação, de ajustes de 
leis e de sistemas tributários locais 
para que, de fato, os municípios, 
após a implementação das ferra-
mentas necessárias para a realiza-
ção da cobrança e da fiscalização, 
possam arrecadar os recursos pro-
venientes dessas operações. Os mu-
nicípios precisarão urgentemente 
de uma sólida e contínua assessoria 
para definir as medidas necessárias. 
Serão preciso estudos, análises, 
consultoria, assessoria e principal-
mente orientação para que os mu-
nicípios executem as ações impres-
cindíveis para alcançar resultados 
satisfatórios. O desafio será gigan-
tesco, mas irá inaugurar uma nova 
fase para os municípios, corrigindo, 
especialmente, um sistema de redis-
tribuição injusto. 
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DIREITO E POLÍTICA

RICARDO BREIER,  
PRESIDENTE DA OAB
Os últimos dias têm sido os mais complicados desde a redemocratização 
do Brasil na década de 1980. Impeachment da presidente da República, 
escolas invadidas e ocupadas, economia em crise histórica, desemprego 
crescente, tensas eleições municipais, salários de servidores públicos 
parcelados. Foi nesse caos social que o Dr. Ricardo Breier, 50 anos, assumiu 
seu primeiro mandato como presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS). Nesta entrevista exclusiva, 
ele faz uma avaliação do seu primeiro ano como presidente, destaca ações 
propositivas da entidade e fala do projeto de valorização da advocacia. 
Martin Behrend

Qual sua avaliação sobre o primeiro ano 
como presidente da OAB/RS? O senhor 
está contente com os resultados alcan-
çados?

A avaliação do primeiro ano é positi-
va. Muito embora nós tivéssemos uma 
crise econômica forte, conseguimos 
manter todos os serviços da OAB nas 
106 subseções, nas salas dos Foros e, 
em nenhum momento, os serviços fo-
ram reduzidos. Nós não tivemos gran-
des investimentos, mas conseguimos 
manter e aperfeiçoar alguns serviços 
que necessitavam de ajustes. Toda ad-
vocacia, muito embora com a crise, foi 
bem atendida. Fiquei contente com os 
resultados alcançados neste primeiro 
ano.

Em relação à defesa dos advogados e da 
advocacia, quais ações foram emblemá-
ticas neste primeiro ano à frente da Or-
dem?

Como respondi anteriormente, a ava-
liação do primeiro ano foi bastante 
positiva. Seguimos na defesa intran-
sigente das prerrogativas dos advoga-
dos, não só na capital, mas também 
nas subseções. Realizamos desagravos 
e representações junto às corregedo-

rias correspondentes. Seguimos acom-
panhando todos os procedimentos. 
Foi um ano difícil dentro do Estado do 
Rio Grande do Sul. Nos posicionamos 
no tema da segurança pública. A Co-
missão dos Direitos Humanos atuou 
na questão referente à invasão das 
escolas. A Comissão Previdenciária se 
posicionou sobre as reformas sugeri-
das pelo governo federal. A Comissão 
do Jovem Advogado acolheu os novos 
profissionais. Enfim, praticamente to-
das as comissões tiveram papel impor-
tantíssimo nesse ano que terminou tão 
difícil. A OAB permanece sendo uma 
entidade de alta credibilidade perante 
a sociedade e muitas demandas foram 
atendidas. Tanto a advocacia quanto a 
sociedade, que são dois segmentos que 
a entidade tem por missão constitucio-
nal defender, foram prestigiadas pela 
OAB.

A mulher na advocacia conquistou seu 
espaço em definitivo? Como a OAB/RS 
incentiva a participação das mulheres na 
vida da entidade?

A mulher vem conquistando seu espa-
ço dentro da OAB. Nós já tivemos nas 
eleições uma proposição que as chapas 
tivessem 1/3 dos nomes com mulheres, 

bem como participação nas diretorias 
e comissões com aumento crescente. 
A Caixa de Assistência dos Advogados 
também possibilitou que as mulheres 
pudessem ter um apoio importante na 
questão da gestação. É fundamental 
que cada vez mais ela conquiste seu 
espaço. Se depender do meu trabalho, 
nestes dois anos que tenho à fren-
te da OAB, darei todo o meu apoio às 
mulheres, inclusive com a Comissão 
da Mulher Advogada, presidida pela 
Dra. Beatriz Peruffo, que faz um gran-
de trabalho em duas frentes. Primeiro, 
representando e noticiando as mulhe-
res advogadas que são discriminadas 
no exercício da sua profissão, encami-
nhando pedidos para que possamos to-
mar providências. E, em segundo lugar, 
uma campanha de cuidado e divulga-
ção sobre as mulheres também vítimas 
de violência doméstica. Sendo assim, a 
Comissão da Mulher vem trabalhando 
fortemente para atender não só às ad-
vogadas, mas também outras mulheres 
vítimas da violência. 

Como o senhor avalia a mobilização para 
a abertura da CPI da Segurança Pública 
no Estado?

A mobilização para abertura da CPI 
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foi muito importante. Ficamos um 
ano trabalhando no assunto. A OAB 
conta com mais de cem entidades ci-
vis (federações, associações, entidades 
de bairro) e as próprias associações dos 
agentes da segurança pública (Brigada 
Militar, Polícia Civil, Susepe e Institu-
to-Geral de Perícias). Foi uma grande 
mobilização no Estado que envolveu 
nossas 106 subseções. Infelizmente, a 
Assembleia Legislativa optou por não 
instalar a CPI da Segurança Pública. Ao 
nosso ver, a CPI seria um meio impor-
tante para uma análise pretérita dos 
governos anteriores principalmente 
para entender do porquê da redução 
de investimentos na segurança pú-
blica. A Assembleia tem duas grandes 
comissões instaladas na Casa para tra-
tar do tema de segurança pública. Uma 
delas é uma comissão permanente e a 
outra é a Frente Parlamentar Gaúcha 
pela Segurança Pública. Mas optaram 
em propor uma comissão especial que 

deverá seguir os caminhos das demais, 
que pouco avançaram sobre o tema.

Os graves problemas na segurança públi-
ca do Rio Grande do Sul seguirão sendo 
alertados e denunciados pela entidade?

Estamos alertando o governo do Es-
tado desde 2007. A OAB vem dizendo 
há uma década que, se não investir em 
segurança pública, vamos entrar num 
caos. Denunciamos lá em 2007 o caos 
do Presídio Central e do Instituto Psi-
quiátrico Forense. A OAB ao longo dos 
anos vem alertando os governos que é 
preciso ter uma política de Estado per-
manente nesse tema e não uma política 
que começa do zero a cada quatro anos. 
Chegamos ao caos total do sistema pri-
sional com presos detidos em delega-
cias de polícia, coisa que há muitos anos 
o Estado não tinha. Um exemplo são os 
presos algemados em frente a delega-
cias, o que é algo que envergonha o Rio 

Grande do Sul perante o Brasil. Vamos 
seguir nosso trabalho. Estamos ofician-
do cada vez mais o governador do Esta-
do e já dissemos que caso ocorra algo 
mais grave ele está sabendo que, como 
gestor, tem sua responsabilidade. Esta-
mos com um quadro gravíssimo e que 
faz aumentar o temor em toda socieda-
de gaúcha.  Vamos continuar atentos a 
esse tema, cobrando e realizando ações 
propositivas para tentar minimizar esse 
caos da segurança pública.

Como a OAB/RS vem trabalhando com a 
OAB Federal? Como é o relacionamento 
dos presidentes Ricardo Breier e Claudio 
Lamachia?

Nós estamos irmanados: a OAB do Rio 
Grande do Sul e o Conselho Federal. O 
presidente Claudio Lamachia tem sido 
um verdadeiro presidente institucio-
nal, que olha a cidadania, mas que olha 
muito para a advocacia, para sua estru-

Carisma: presidente da OAB faz selfie com os recém formados, na entidade. 
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tura, para as seccionais e as subseções. 
Então, estamos trabalhando juntos, 
conversando muito 
e trocamos muitas 
ideias sobre as de-
mandas do Rio Gran-
de do Sul. Eu tenho 
apresentado várias 
propostas a ele so-
bre advocacia e isso 
tem dado resultados 
importantes. Pela 
experiência dele, 
seis anos à frente da 
OAB/RS e agora na 
OAB Nacional, eu 
posso dizer que o Rio 
Grande do Sul nunca 
esteve tão próximo 
do Conselho Fede-
ral para tratar suas 
demandas. Tem sido 
uma parceria irreto-
cável.  

Quais projetos ou bandeiras receberão 

atenção especial da entidade?

Uma das principais 
bandeiras da OAB/
RS se chama Valo-
rização da Advoca-
cia. A OAB vai agir 
em várias frentes 
importantes de for-
ma institucional, na 
própria Escola Su-
perior de Advocacia, 
aprimorando a capa-
citação dos advoga-
dos, assim como na 
Caixa de Assistên-
cia dos Advogados, 
cuidando da saúde 
dos profissionais 
da advocacia. É um 
projeto forte. Estarei 
visitando os fóruns 
e escritórios de ad-
vocacia, com agenda 

marcada, para estar mais próximo do 
advogado, falar com ele, saber das di-

ficuldades do trabalho. Não só na ca-
pital, mas também no interior. Vamos 
ampliar cada vez mais a interiorização 
e vamos aos fóruns do interior ouvir a 
advocacia. Como presidente da OAB/
RS, quero estar bem próximo do advo-
gado para saber a sua realidade e aju-
dar a minimizar os seus problemas do 
dia a dia. Vamos seguir conversando, 
seguiremos representando a advocacia 
para aperfeiçoar o processo eletrônico 
na Justiça Estadual. Além da cidadania, 
para qual estaremos sempre de olhos 
abertos, este projeto da Valorização 
da Advocacia vai nos colocar próximos 
dos advogados. E isso é fundamental 
para poder dialogar com os colegas e 
auxiliar na resolução de problemas.  Eu 
acredito sempre no diálogo. É meu de-
ver ouvir e agir para dias melhores na 
advocacia.

A sociedade gaúcha, de maneira geral, 
tem reconhecido o esforço que a OAB/RS 
faz para garantir os direitos e liberdades 
dos cidadãos?

A OAB tem proporcionado debates 
importantes com a sociedade civil e 
com a própria advocacia por reconhe-
cimento das liberdades e da segurança 
jurídica. Nós vivemos num Estado que 
prometeu vários direitos fundamen-
tais na Constituição de 1988, após um 
período obscuro da ditadura, que até 
hoje não consegue buscar a sua efeti-
vidade, seja na saúde, na educação, na 
própria segurança pública. Por isso que 
o advogado e a OAB fazem esse papel. 
O advogado busca na Justiça aquele di-
reito que já está consagrado na lei e na 
Constituição, e consequentemente faz 
valer as liberdades e os direitos de to-
dos os cidadãos. Por isso, é fundamen-
tal a função da advocacia hoje, no mo-
mento em que o Brasil vive tanta crise, 
tanto desrespeito às regras fundamen-
tais escritas na Constituição, e do ad-
vogado no exercício da sua profissão, 
assim como da OAB, ajudando neste 
processo, com o intuito de evitar que 
o advogado tenha cerceadas as suas 
prerrogativas, que são fundamentais 
para a segurança jurídica e para resga-
tar os direitos fundamentais que estão 
na Constituição.   

“A OAB tem proporcionado debates importantes com a sociedade civil 
e com a própria advocacia por reconhecimento das liberdades e da 
segurança jurídica”, observou Ricardo Breier
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A OAB ao longo dos 
anos vem alertando 
os governos que 
é preciso ter uma 
política de Estado 
permanente nesse 
tema (segurança) e 
não uma política que 
começa do zero a 
cada quatro anos.

“ 

” 
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ESTRELA

Atualmente o senhor é presidente da 
Amvat, uma das maiores associações mu-
nicipalistas do estado. Além disso, ocupa-
rá a primeira secretaria da nova diretoria 
da Famurs. A que o senhor atribui tais 
indicações e em sua opinião , quais as se-
melhanças e diferenças na atuação destes 
cargos?

Em primeiro lugar é importante ressal-
tar que, tanto na Amvat quanto na Fa-
murs, a composição das diretorias obe-

dece a um acordo entre os partidos, 
o que a meu ver é muito importante 
para que estas entidades possam de-
senvolver um trabalho efetivo em 
prol dos municípios. Nos dois casos 
as questões partidárias dão lugar a 
um objetivo maior, que é a defesa dos 
interesses municipalistas. Hoje exerço 
a presidência da Amvat e ocuparei o 
cargo de secretário na Famurs, por in-
dicação do meu partido, o PMDB. São 
funções distintas, mas a responsabili-

CARLOS RAFAEL MALLMANN  
EM EVIDÊNCIA
Em Evidência entrevista o prefeito reeleito de Estrela, presidente da 
Amvat e recentemente escolhido como primeiro-secretário da nova 
diretoria da Famurs
Maria Becchi

Além de reeleito como prefeito de estrela, Mallmann também foi escolhido para ocupar a presidencia da Amvat e 
o cargo de primeiro-secretário da nova diretoria da Famurs

dade é a mesma. Dirigir a Amvat, for-
mada por 39 municípios, defendendo 
o que é necessário para o crescimento 
de nossa região como um todo. Evi-
dentemente que na secretaria da Fa-
murs temos a mesma responsabilida-
de, mesmo que hierarquicamente seja 
função menor do que a presidência. No 
entanto, estamos assumindo para co-
laborar com a diretoria, para participar 
dos debates imprescindíveis para que as 
prefeituras possam atender suas comu-
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nidades, como a reforma tributária, tão 
necessária para que haja justiça na divi-
são dos recursos e os prefeitos tenham 
mais autonomia para fazer investimen-
tos em suas cidades.

O senhor conseguiu se reeleger numa das 
cidades mais importantes e politizadas do 
estado. O que isso significou para o senhor 
e quais as prioridades para a próxima 
gestão ?

A reeleição para o cargo de prefeito é 
fruto do trabalho que procuramos im-
plementar desde 1º de janeiro de 2013, 
quando assumimos o governo de Es-
trela. Um trabalho com transparência 
na aplicação dos recursos, atendendo 
as reais necessidades de nossa popu-
lação. Além disso, buscamos, e seguin-
do nesta mesma linha de trabalho, a 
participação efetiva da comunidade 
nas discussões que envolvem o futu-
ro de nosso município. Ampliamos 
investimentos em pavimentação, nas 

Com o governador do estado, José Ivo Sartori

construção de moradias – foram 250 
casas no empreendimento Nova Mora-
da, pelo programa Minha Casa, Minha 
Vida – na saúde, educação, enfim, em 
todas as áreas. Seguimos com o mesmo 
foco de trabalho nesta segunda gestão, 
sempre buscando mais qualidade de 
vida para nossa comunidade e projetar 
o município para o futuro, com a ela-
boração, por exemplo, do Planejamen-
to Estratégico. Estrela, hoje, é protago-
nista no Vale do Taquari, resultado não 
somente do nosso esforço enquanto 
gestores, mas de uma união de todos os 
segmentos, que querem construir uma 
cidade cada vez melhor para as atuais e 
futuras gerações.

Como o senhor analisa a realidade mu-
nicipalista do nosso Estado e em sua opi-
nião o que poderia ser feito para melhorar 
o cenário?

A realidade municipalista não pode ser 
analisada somente em nível estadual. A 

abrangência é nacional e o que é neces-
sário - e é uma reivindicação de todos 
os municipalistas - é um novo Pacto 
Federativo. É preciso redistribuir os re-
cursos, que hoje estão centralizados no 
governo federal, obrigando os municí-
pios a praticamente mendigarem re-
cursos da União para poderem executar 
investimentos em suas comunidades.  
As responsabilidades dos municípios, 
principalmente em áreas como a edu-
cação e saúde, cresceram muito nos 
últimos anos, não havendo a respectiva 
contrapartida financeira, o que agrava 
cada vez mais a situação dos municí-
pios. Conforme estimativas da Confe-
deração Nacional de Municípios, cerca 
de 60% de tudo o que é arrecadado fica 
com a União, cabendo 25% aos Estados 
e apenas 15% aos municípios. Estes 
percentuais não condizem com as reais 
atribuições de cada entre. Portanto, é 
urgente e inadivável um novo Pacto Fe-
derativo, que devolva às prefeituras as 
condições necessárias para que possam 
cumprir com suas reais obrigações. 

O seu partido, atualmente, tem os princi-
pais nomes da política nacional e gaúcha. 
Michel Temer, Paulo Ziulcosky na CNM, 
Gilson Conzatti na UVB e o nosso go-
vernador Sartori . Até que ponto, em sua 
opinião, este cenário pode influenciar as 
próximas eleições?

Acredito que o que realmente vai in-
fluenciar o próximo pleito é o cenário 
nacional, onde a classe política está 
cada vez mais envolvida em escânda-
los. É uma situação que lamentamos 
enquanto gestores, pois temos pro-
curado honrar, com trabalho e trans-
parência em nossa administração, os 
votos que recebemos para conduzir o 
município. De outro lado, operações 
como a Lava Jato estão, certamente, 
desenhando um novo futuro para o 
nosso País, com menos corrupção 
e desvio de recursos públicos, tão 
necessários para a população, que 
carece de atendimento em áreas es-
senciais como saúde, educação e se-
gurança. Certamente os desdobra-
mentos e os resultados da Operação 
é que vão influenciar na decisão do 
eleitorado no próximo ano. 
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Prefeito Carlos Rafael Mallmann, na abertura do Fórum Internacional de 
Educação

articulação entre a Educação Infantil 
e as Séries Iniciais. A nova Base Cur-
ricular Nacional foi o tema abordado 
na sequencia por Fabiane Bittelo, co-
ordenadora estadual da UNCME/RS e 
Ítalo Dutra, chefe área de Educação 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). A programação do 
dia se encerrou com palestra espetá-
culo de Eric Charliot. 

O evento foi realizado no Centro Co-
munitário Cristo Rei, em Estrela, e 
reúne mais de mil profissionais da 
educação da região e estado. 

PRESIDENTE DESTACA 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
REGIONAL NA ABERTURA DO 
FÓRUM INTERNACIONAL
Estrela sediou o Fórum Internacional de Educação do Vale do Taquari
ASCOM/AMVAT

presidente da Associa-
ção dos Municípios do 
Vale do Taquari (Amvat), 
prefeito Carlos Rafael 

Mallmann, destacou, na abertura do 
Fórum Internacional de Educação, 
dia 20 de julho, à noite, que even-
tos desta magnitude só colaboram 
para fazer do Vale do Taquari um 
exemplo quando o assunto é a qua-
lidade na educação. Temos muitos 
e grandes profissionais aqui reuni-
dos, preocupados em seguir com sua 
qualificação. E esta busca constante 
pelo aperfeiçoamento, este esforço 
em torno da modernização é que fa-
zem da nossa região uma referência 
nacional, e só temos a crescer ainda 
mais neste sentido, afirmou. 

A solenidade  contou com a presença 
do presidente da Associação dos Se-
cretários Municipais de Educação do 
Vale do Taquari (Asmevat), também 
secretário de Educação de Estrela, 
Marcelo Mallmann; do prefeito de 
Santa Clara do Sul, Paulo Cezar Ko-
hlrausch, entre outras autoridades. A 
palestra de abertura foi do educador 
português José Pacheco, que falou 
sobre o tema Educação humaniza-
dora: múltiplos olhares. Fundador da 
Escola da Ponte, no Distrito do Porto, 
em Portugal, ele defende um modelo 
de aprendizagem baseado na ética e 
na formação do aluno como cidadão 
e participante de uma comunidade, 
valores que sustentam o 

O

Na manhã da sexta-feira, 21/07 ocor-
reu palestra com a diretora do Insti-
tuto Aprender a Ser, Emília Cipriano, 
com o tema A criança como sujeito 
do processo de construção do conhe-
cimento Depois foi a vez do psicólogo 
na SME/Esteio, coordenador do Pólo 
UAB/Esteio, Cláudio Luciano Dusik, 
que teve como tema da palestra Para 
além da inclusão, aprender!. À tarde 
a diretora do Gabinete de Educação 
Continuada da Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto Portugal, Aria-
na Cosme, tratou da importância da 
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AMESNE

CIRURGIAS DE ALTA 
COMPLEXIDADE SÃO TEMA DE 
REUNIÃO DA AMESNE
Além dos prefeitos e secretários de Saúde dos municípios que fazem parte 
da Amesne, a reunião contou com a participação da coordenadora da 5ª 
Coordenadoria Regional da Saúde, Solange Sonda
Valéria Cristina Loch

primeira reunião da As-
sociação dos Municípios 
da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne), sob o 

comando do presidente Antonio Cet-
tolin, foi realizada no último dia 28 de 
junho, na Fundação Casa das Artes, 
em Bento Gonçalves. Entre os temas 
em pauta, ganhou destaque a destina-
ção das cirurgias de alta complexidade 
em ortopedia e traumatologia.

A prefeitura de Bento Gonçalves pro-
pôs tornar-se referência para as cirur-
gias, por meio do Hospital Tacchini. 
Atualmente, há filas de espera para as 
operações em Caxias do Sul.

A Os 23 municípios que integram a as-
sociação se reunirão para tratar exclu-
sivamente sobre o tema, para, então, 
encaminhar a possibilidade de cre-
denciamento do Tacchini ao Minis-
tério da Saúde. Viabilizados, os pro-
cedimentos passarão pelas Câmaras 
de Vereadores para aprovação e então 
convênio com a Prefeitura de Bento 
Gonçalves e o hospital, para a dispo-
nibilização das cirurgias, de fato.

“Estamos viabilizando a demanda 
para tentarmos, o quanto antes, ame-
nizar esta problemática”, garante Cet-
tolin. “Essas cirurgias são obrigação 
do Estado, mas precisamos buscar 

uma solução e conseguimos debater 
muito nesta reunião”, complementa o 
prefeito de Garibaldi.

Além dos prefeitos e secretários de 
Saúde dos municípios que fazem par-
te da Amesne, a reunião contou com 
a participação da coordenadora da 
5a Coordenadoria Regional da Saúde, 
Solange Sonda, que deve levar as de-
mandas ao Governo do Estado.

A reunião seguinte da Amesne teve a 
segurança como tema e contou com a 
presença do secretário estadual de Se-
gurança Pública, Cezar Schirmer, no 
dia 21 de julho, em Garibaldi.

Gladimir Chiele, advogado da CDP Reunião da Amesne liderada por Antonio Cettolin
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AMVRS

AMVRS COMEMORA 
DERRUBADA DO VETO ISS
Decisão impactará em R$ 24 milhões a região 
Silvia Trovo

AMVRS foi uma das enti-
dades defensoras da alte-
ração da legislação sobre 
a tributação do Imposto 

Sobre Serviços (ISS) e comemora o re-
sultado da mobilização nacional que 
culminou, no dia 30 de maio, quando 
os parlamentares do Legislativo Fede-
ral derrubaram os trechos vetados pelo 
governo federal da Lei da Reforma do 
ISS (Lei Complementar 157/2016), que 
estabelece uma nova redistribuição do 
valor arrecadado com o tributo entre 
os municípios. O impacto da decisão 
na região do Vale do Sinos será de R$ 
24.088.520,93 em recursos por conta 
do novo formato. “Foi uma vitória do 
municipalismo e uma correção de uma 
injustiça que vinha sendo praticada 
contra os municípios já tão penalizados 
com a queda cada vez maior de receitas 
frente ao aumento das despesas e obri-
gações”, avalia a prefeita de Sapiranga, 
Corinha Molling, presidente da AMVRS.

A votação pela derrubada do veto co-
meçou a ser realizada pela Casa em 
que o projeto originou-se, no Senado. 
Com 49 votos favoráveis e um contrá-
rio, os senadores optaram por derru-
bar o veto do governo federal ao ISS. 
Em seguida, foram contabilizados os 
votos dos deputados que, por 371 vo-
tos favoráveis e seis contrários, segui-
ram a mesma posição dos senadores. 
Dessa forma, a Lei da Reforma do ISS 
volta ao seu texto original. 

O que muda
Os trechos vetados pelo Planalto tra-
tavam da mudança do local de reco-
lhimento do imposto. Ou seja, se a lei 
fosse sancionada como expressa no 
texto aprovado pelo Congresso no fim 

A do ano passado, os serviços de admi-
nistração de cartões de crédito e dé-
bito passariam a ser recolhidos onde 
está estabelecido o tomador do servi-
ço. Além disso, o ISS das operações de 
leasing - arrendamento mercantil - e 
planos de saúde também seriam devi-
dos no domicílio do tomador. 

Atualmente, o valor 
arrecadado é desti-
nado aos municípios 
onde as empresas 
que prestam o ser-
viço do cartão de 
crédito e afins estão 
instaladas, os cha-
mados municípios 
prestadores. Ou seja, 
as grandes cidades 
arrecadam pratica-
mente a totalidade 
do imposto, pois alo-
cam o maior número 
de empresas pres-
tadoras deste tipo 
de serviço. Em con-
trapartida, os mu-
nicípios pequenos 
ficam desprovidos 
das receitas, embora 
também forneçam o 
serviço em suas lo-
calidades. Se o veto 
não fosse derrubado, 
essa forma injusta de 
distribuição do im-
posto seria mantida. 

R$ 6 bilhões 
distribuídos
Segundo a CNM, a 
derrubada do veto, 
que acarreta na san-

ção do texto original da Lei Comple-
mentar 157/2016 conforme aprovado no 
Congresso, permitirá uma redistribuição 
anual de cerca de R$ 6 bilhões aos mu-
nicípios brasileiros. Aproximadamente 
R$ 2,87 bilhões serão repassados aos 
municípios onde o tomador do serviço 
está estabelecido, nesse caso onde estão 
localizados os restaurantes, farmácias, 

Estimativa de ganho de cada cidade da 
AMVRS com a derrubada: 

Araricá – R$ 108.521,45 

Campo Bom – R$ 1.807.582,13 

Dois Irmãos – R$ 1.351.896,29 

Estância Velha – R$ 1.135.568,28 

Ivoti – R$ 784.713,47 

Lindofo Collor – R$ 143.840,32 

Morro Reuter – R$ 94.002,32 

Nova Hartz – R$ 406.066,91 

Novo Hamburgo – R$ 9.113.724,29 

Sapiranga – R$ 2.070.660,55 

São Leopoldo – R$ 7.020.860,46 

Presidente Lucena – R$ 51.084,46

Foi uma vitória do municipalismo 
e uma correção de uma injustiça 
que vinha sendo praticada contra 
os municípios…

Corinha Molling 
Prefeita de Sapiranga

“ 

” 
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postos de gasolina, etc. Isto no caso dos 
serviços de administração de cartões de 
crédito e débito. 

No caso do leasing serão cerca de R$ 
2,6 bilhões distribuídos. Antes, esse 
recurso ficava nas mãos de apenas 35 
municípios. E, no caso dos planos de 
saúde, mais de 2 mil municípios com 

Prefeita de Sapiranga, Corinha Molling
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dos com o imposto continuaria como 
está: 63% das receitas do ISS ficam nas 
mãos dos citados 35 municípios; cerca 
de 100 municípios respondem por 78% 
de todo o montante arrecadado com 
tributo do país. A título de exemplo, em 
2016, cerca de 75% da arrecadação do 
ISS ficou concentrada para poucos mu-
nicípios da região Sudeste do país. 

estabelecimentos de saúde que aten-
dem por planos e convênios, conforme 
dados da Agência Nacional de Saúde 
(ANS), passarão a receber o ISS dessa 
operação. Da forma que estava, apenas 
370 municípios recebiam tal receita. 

Se o veto não fosse derrubado, a forma 
de distribuição dos recursos arrecada-



58 EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Nº 57 - 2017

AMVAT

PRESIDENTE DO 
TCE/RS REAFIRMA 
PARCERIA COM 
MUNICÍPIOS
Conselheiro Marco Peixoto foi palestrante em 
encontro realizado no dia 29 de junho, em Estrela
Paulo Ricardo Schneider

refeito que não 
quer conviver com 
o TCE é porque não 
quer ter uma boa 

gestão.” A afirmação é do presiden-
te do Tribunal de Contas do Estado, 
conselheiro Marco Peixoto, que, na 
manhã do dia 29 de junho, foi pales-
trante de encontro com lideranças 
políticas da região, realizado no Es-
trela Palace Hotel, em Estrela. Peixo-
to afirmou que o Tribunal tem traba-
lhado para prevenir apontamentos 
aos prefeitos e presidentes de Câ-
maras nas auditorias realizadas pelo 
órgão e, neste sentido, quer atuar em 
parceria com os dois poderes. “Estou 

“P aqui para fazermos um trabalho em 
parceria, pois queremos o bem de vo-
cês. Respeitamos o trabalho da audi-
toria, mas é preciso a colaboração dos 
municípios”, acrescentou. 

O presidente do TCE ressaltou a im-
portância de alguns setores da Admi-
nistração Municipal, que devem ter 
pessoas de estrita confiança do pre-
feito, que hoje é o único a ser respon-
sabilizado. Informou estar cobrando, 
inclusive, uma forma de encaminhar 
à Assembleia Legislativa projeto para 
que os secretários municipais tam-
bém respondam por irregularidades 
verificadas, e não apenas o gestor. 
Frisou que o Tribunal atua de for-
ma independente, e que depois que 
os processos chegam ao órgão, têm 
que obedecer aos ritos e prazos le-
gais. Neste sentido, advertiu aos che-
fes dos Executivos para que estejam 
atentos na defesa e prazos dos pro-
cessos. Lembrou que os atuais gesto-
res ainda não têm nenhum processo 
formado, mas que serão pelo menos 
oito até o final de suas administra-
ções. “Queremos mostrar para vocês 
o grau de responsabilidade e nós que-
remos ajudá-los, pois somos pagos 
pela sociedade para isto”. 

O presidente do TCE/RS destacou, 
ainda, a importância de equipes 
preparadas para atuarem no gover-
no. “Na ânsia de chegar ao poder, os 

inúmeros partidos que existem hoje 
fazem as alianças mais esdrúxulas 
possíveis e deixam os eleitores sem 
a menor noção de quem é quem: 
quem é situação, quem é oposição. 
Neste contexto, os partidos buscam 
ou acabam por indicar as pessoas 
mais despreparadas possíveis para 
representá-las na administração. Ao 
serem eleitos, prefeitos, esqueçam 
suas alianças e legislem de fato para 
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Estou aqui para fazermos 
um trabalho em parceria, 
pois queremos o bem 
de vocês. Respeitamos 
o trabalho da auditoria, 
mas é preciso a 
colaboração dos 
municípios

Marco Peixoto 
Presidente do TCE

“ 

” 
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seus eleitores, comunidades, muni-
cípios”, recomendou. Peixoto refe-
riu-se também ao julgamento das 
contas. Segundo ele, é errado afir-
mar que o TCE cassa os prefeitos, o 
que cabe às Câmaras de Vereadores, 
pois o Tribunal encaminha somen-
te uma parecer prévio. “Temos uma 
função técnica”. 

O presidente da instituição foi 

acompanhado pelo diretor-geral, 
Luiz Alberto Reschke; pelo coor-
denador da Consultoria Técnica, 
Evandro Homercher, e pelos técni-
cos Luciane Pereira e Jonas Faviero, 
que prestaram orientações técnicas. 
Na abertura do evento o prefeito de 
Fazenda Vilanova, José Luiz Cenci, 
que representou a presidência da 
Associação dos Municípios do Vale 
do Taquari (Amvat), e o presiden-

Mais de 130 pessoas participaram, entre as quais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e 
servidores dos poderes Executivo e Legislativo da região, entre outros órgãos públicos e entidades

te da Associação dos Vereadores 
do Vale do Taquari (Avat), vereador 
Adair Villa, destacaram a importân-
cia desta aproximação do TCE com 
os municípios. Mais de 130 pessoas 
participaram, entre as quais prefei-
tos, vice-prefeitos, vereadores, se-
cretários municipais e servidores 
dos poderes Executivo e Legislativo 
da região, entre outros órgãos públi-
cos e entidades.
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O Secretário salientou ainda o enorme 
desafio que o Estado está fazendo para 
não acumular dívidas com os hospitais 
públicos, honrar os valores que ficaram 
pra trás e continuar destinando 12% do 
que é arrecadado para a área da saúde, 
conforme determina a lei. “Os recursos 
são limitados e o nosso desafio é achar 
uma forma de melhorar a gestão hospi-
talar dentro desta realidade”, disse.

Também participam da reunião Ademar 
Lermem, administrador; Carlos Scariot, 
diretor presidente do hospital; Elian Be-
lous, faturista; Heili Matilde Temp, da 
Coordenadoria de Saude; Patricia Lima, 
advogada, e os vereadores Igor Ardais e 
Cesar Augusto Klein.

Prefeito reune-se na Capital em favor do HSPI

PREFEITO BUSCA SOLUÇÕES 
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
ESTADO JUNTAMENTE COM 
O GABINETE DO DEPUTADO 
FREDERICO ANTUNES
Repasse de recursos para o hospital pautou o encontro
Imprensa ALRS

assessora parlamentar Re-
jane Fittipaldi, representou 
o Deputado Frederico An-
tunes em reunião, na tarde 

do dia 22 de junho, com o secretário Ad-
junto da Saúde, Francisco Paz; o prefeito 
de Itaqui, Jarbas Martini; a direção do 
hospital São Patrício; representantes da 
coordenadoria de saúde e vereadores do 
município.

Na pauta do encontro, questões rela-
cionadas ao repasse de recursos para o 
hospital, o reajuste da tabela de serviços, 
o pagamentos de procedimentos já reali-
zados, o credenciamento de novas espe-
cialidades, a renovação do contrato e o 
déficit da instituição de saúde, que atual-
mente varia de 50 a 100 mil reais por mês.

“Na nossa região, as distâncias são gi-
gantescas. Temos por perto os serviços 
da baixa complexidade, mas a média e a 
alta complexidade estão muito longe da 
população. O deslocamento de pacientes 
é um fator muito importante a ser consi-
derado. Por isso, costumamos dizer que 
o SUS não paga pelos serviços de saúde 
e sim dá esmola aos hospitais”, disse o 
prefeito Jarbas Martini.

A direção do hospital apresentou diver-
sas números ao Secretário de Saúde e 
destacou alguns problemas pontuais, 
como a falta de aditivo no contrato para 

A

atender as demandas da hemodiálise, os 
valores que não foram pagos dos anos 
de 2014 e 2016 com relação ao SAMU e 
a necessidade da contratação de um mé-
dico otorrino e de um pneumologista, 
entre outros especialistas.

O Secretário Francisco Paz salientou 
que, no momento, não há possibilidade 
de disponibilizar mais recursos federais 
ou estaduais para o Hospital São Patrí-
cio e que a tabela SUS está sob a gestão 
federal. Porém, ele se comprometeu a 
examinar e a avaliar novos termos que 
contemple melhor os interesses da ins-
tituição, antes da próxima renovação do 
contrato com o Governo do Estado que 
ocorrerá em setembro deste ano.
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PREFEITURA INVESTIRÁ  
R$2,8 MILHÕES EM 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
Verba provém da negociação da folha de pagamento com a  
Caixa Econômica Federal
Decom São Borja/Edição de Maria Becchi

oi batido o martelo, o banco 
que os funcionários da Pre-
feitura utilizarão pelos pró-
ximos quatro anos é a Caixa 

Econômica Federal. A negociação da 
venda da folha de pagamento foi fe-
chada no 09 de junho, pelo prefeito 
Eduardo Bonotto, e renderá aos cofres 
municipais mais de R$ 2,8 milhões.

F
em 2019 uma parcela de R$ 450 mil, 
e, em 2020, a última parcela, também 
de R$ 450 mil.

O prefeito Eduardo Bonotto desta-
ca que foram meses de negociações, 
inúmeras reuniões com bancos pú-
blicos e privados em busca da melhor 
proposta para o município. Bonotto 
esclarece que a negociação será o 
pontapé inicial para recuperação das 
vias da cidade, e que a administração, 
a curto prazo, pretende pavimentar 
de 30 a 40 quadras.

Acompanharam a reunião o vice-pre-
feito, Roque Feltrin; secretário da 
fazenda, Nilton Koltermann; o secre-
tário do Planejamento, Sérgio Muniz; 
o consultor jurídico, Marcos Rogério 
Santos; o contador da Prefeitura, Jo-
cemar Tavarez; o presidente do RPPS, 
Claúdio Machado; o gerente Regional 
da Caixa Econômica Federal, Giovani 
Fantinel; o gerente de pessoa jurídi-
ca, Renato Favretto, e o gerente local, 
André Verlei Menezes Loureiro.

De imediato a Prefeitura recebe R$ 
1,5 milhão, recurso que será direcio-
nado para o Fundo de Infraestrutura, 
criado para subsidiar obras de pavi-
mentação, recuperação e recapea-
mento de vias urbanas e drenagem 
pluvial. O restante do valor foi dividi-
do em três parcelas: no próximo ano 
o município recebe mais R$ 400 mil; 

Fo
to

: L
u

ca
s 

C
ar

va
lh

o
/

D
e

co
m

 S
ão

 B
o

rja

De imediato, a Prefeitura 
recebe, nos próximos 
dias, R$ 1,5 milhão, 
recurso que será 
direcionado para o Fundo 
de Infraestrutura, [...] 
O restante do valor foi 
dividido em três parcelas

Acompanharam a reunião o vice-prefeito, Roque Feltrin; secretário da 
fazenda, Nilton Koltermann; o secretário do Planejamento, Sérgio Muniz; o 
consultor jurídico, Marcos Rogério Santos; o contador da Prefeitura, Jocemar 
Tavarez; o presidente do RPPS, Claúdio Machado; o gerente Regional da 
Caixa Econômica Federal, Giovani Fantinel; o gerente de pessoa jurídica, 
Renato Favretto, e o gerente local, André Verlei Menezes Loureiro
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Durante o encontro, o prefeito destacou os esforços das duas cidades 
em um trabalho conjunto de desenvolvimento da fronteira. Além disso, 
agradeceu o empenho da Senadora e do Deputado na atenção as 
demandas da região
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PREFEITO RECEBE SENADORA 
ANA AMÉLIA LEMOS E DEPUTADO 
FREDERICO ANTUNES
O encontro tratou de temas voltados ao desenvolvimento, como a 
binacionalização do aeroporto e a instalação de free shopps em cidades 
gêmeas de fronteira
ASCOM Santana do Livramento/Edição de Maria Becchi

prefeito Ico Charopen re-
cebeu, na manhã do dia 
26 de junho, a Senadora 
Ana Amélia Lemos e o 

Deputado Estadual Frederico Antu-
nes. Acompanhados de uma equipe 
de apoio, composta por represen-
tantes da Intendência de Rivera, se-
cretários municipais e vereadores, o 
encontro tratou de temas voltados ao 
desenvolvimento de Livramento e de 
Rivera, como a binacionalização do 
aeroporto e a instalação de free sho-
pps em cidades gêmeas de fronteira.

Demonstrando interesse no desen-
volvimento da região, o Deputado 
Frederico Antunes afirmou que a ex-
pectativa é de que os voos regulares 
do aeroporto iniciem até o final deste 
ano. Para que isto se confirme, alguns 
detalhes ainda estão em tramitação, 
como a apresentação da demanda de 
passageiros para a operadora respon-
sável pelo aeroporto. O grupo reafir-
mou também o compromisso de libe-
ração de acesso e tráfego das estradas 
divididas pelos dois países. Uma de-
las, que dá acesso a Vila Thomaz Al-
bornoz, onde uma solicitação já foi 
encaminhada ao Ministério de Rela-
ções Exteriores, contando também 
com o apoio do Exército Brasileiro.

Durante o encontro, o prefeito des-
tacou os esforços das duas cidades 
em um trabalho conjunto de desen-
volvimento da fronteira, sobretudo, 

O

agilizando os trâmites necessários 
para a conclusão destes dois temas. 
Além disso, agradeceu o empenho da 
Senadora e do Deputado na atenção 
as demandas da região. 

Ico ressaltou ainda as potencialida-
des do município e as particulari-
dades da fronteira, alertando para a 
necessidade de uma compensação 
tanto para Livramento, quanto para 
Rivera. “Nós somos um exemplo para 
o mundo. Em tudo que é lugar estão 

em guerra e olha aqui como nós vi-
vemos. Nós temos que ter uma com-
pensação. A ideia dos projetos são em 
conjunto e a nossa dificuldade é a le-
gislação hoje”, comentou. 

Para a Senadora, a visita ao município 
constituiu-se como um dever cívico 
e de gratidão com a cidade, em fun-
ção do alto número de votos obtidos 
na fronteira, reafirmando também o 
compromisso com o crescimento da 
região.

AMFRO | SANTANA DO LIVRAMENTO
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O prefeito Busato, durante a entrega, estava acompanhado da vice-prefeita Gisele Uequed
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ACONTECEU

PREFEITO DE CANOAS ENTREGA   
PLANO PLURIANUAL AO 
PRESIDENTE DA CÂMARA
Juarez Hoy e demais vereadores receberam o PPA com vigência até 2021
ASCOM/Canoas

prefeito de Canoas, Luiz 
Carlos Busato, entregou 
ao presidente da Câmara 
de Vereadores, Juares Hoy, 

na manhã do dia 30 de junho, o Plano 
Plurianual (PPA), vigência 2018-2021. 
O instrumento de planejamento pre-
visto na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica Municipal, a partir de agora, 
passa a tramitar no Legislativo.

O texto tem que ser debatido com a 
comunidade em três audiências pú-
blicas. Além disso, precisa ser votado 
e devolvido ao Executivo até 10 de 
agosto. “Estamos recebendo o Plano 
Plurianual, que são as metas do go-
verno. Ele será amplamente discutido 

O com os vereadores”, afirma Hoy. 

O prefeito Luiz Carlos Busato ressaltou 
que, para os próximos quatro anos, a 
receita estimada é de R$ 8 bilhões, re-
presentando crescimento de cerca de 
20%. “A prefeitura de Canoas demons-
tra ser uma das principais do Estado 
pelo tamanho do orçamento. Demons-
tra também a nossa intenção de muito 
investimento”, sublinhou. 

O PPA estabelece as diretrizes, os pro-
gramas e as ações da administração 
pública para os próximos quatro anos. 
O projeto contempla, entre outros 
pontos, a criação do Centro Adminis-
trativo, a revitalização das principais 

ruas da cidade e a elaboração de um 
Distrito Industrial no bairro Niterói.

O prefeito Busato, durante a entrega, 
estava acompanhado da vice-prefeita, 
Gisele Uequed; dos secretários de Pla-
nejamento e Gestão, Paulo Accinelli; 
de Relações Institucionais, Airton Sou-
za; do adjunto de Comunicação, Raul 
Ferreira e do chefe adjunto de Gabine-
te, Guido Bamberg. 

Também estiveram presentes os ve-
readores Alexandre Gonçalves, Ca-
nhoto, Cezar Mossini, Cris Moraes, 
Eracildo Guilherme Linck, Eric Dou-
glas, Patricio, Patteta, Quinho e Sar-
gento Santana.
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FABIANO 
DALLAZEN
Com mais de 70% dos votos na eleição do Ministério Público, o promotor 
de Carazinho chega ao auge de sua carreira. O jovem Fabiano Dallazen 
é o novo Procurador-Geral de Justiça. Questões como crimininalidade, 
responsabilidade social do Ministério Público e a polêmica judicialização da 
gestão pública, foram abordados na entrevista exclusiva concedida à revista 
Em Evidência. Confira
Paulo Batimanza

O senhor poderia discorrer brevemente 
sobre a sua trajetória dentro do Minis-
tério Público?

Encaro o Ministério Público como 
uma vocação. Iniciei como estagiá-
rio por três anos. Depois de forma-
do, ingressei na Instituição em 1998, 
com 24 anos de idade, tendo logrado 
aprovação em 1° lugar no concur-
so público para Promotor de Justiça. 
Atuei, como titular, nas promotorias 
de Justiça de Getúlio Vargas, Sole-
dade, Passo Fundo e, finalmente, no 
ano de 2006, em Porto Alegre, sempre 
com viés muito voltado para a área 
criminal e o enfrentamento da crimi-
nalidade. Fui Coordenador do Centro 
de Apoio Operacional Criminal em 
2010/2011 e Subprocurador-Geral 
de Justiça no período de junho 2015 
a junho de 2017. Além disso, vice-
-presidente da Associação do Minis-
tério Público (2004/2005) e professor 
de Direito Processual Penal da Escola 
Superior do Ministério Público. 

Quais as principais áreas de atuação 

que o senhor pretende desenvolver na 
condução do MP Gaúcho?

Aproximar mais ainda o Ministério 
Público das demandas sociais será 
prioridade, concentrando esforços e 
recursos em áreas de grande impac-
to social como a segurança pública, 
a saúde, a educação, a sustentabili-
dade e a proteção social. Ainda, a re-
dução da criminalidade violenta, da 
criminalidade organizada, o combate 
à corrupção e a improbidade serão 
pautas prioritárias, diárias, sempre 
presentes em toda a sua extensão, 
para o Ministério Público gaúcho.

O MP tem se notabilizado nacional-
mente pelo combate a corrupção. Qual 
sua avaliação a respeito da atuação do 
MP neste processo de fiscalização?

O Brasil atravessa um momento polí-
tico extremamente delicado. Crises de 
gravidade e profundidade ainda sem 
mensuração completa multiplicam-
-se nos campos político, institucional 
e, por conseguinte, econômico. A cor-

rupção e a incompetência – e não o 
seu desvelamento e enfrentamento 
- produziram esse caos em termos 
de miséria e desemprego. Mas a 
única saída ainda é institucional! 
Somente a consolidação de uma 
cultura e um histórico “institucio-
nalizado” de combate à improbida-
de e à corrupção poderão projetar o 
país no cenário internacional com 
credibilidade suficiente para renovar 
as esperanças das futuras gerações. 
E o Ministério Público brasileiro está 
honrando sua missão e assumindo 
sua posição no desenlace nesse mo-
mento grave. Apresentou-se para o 
firme combate à corrupção, a proposi-
ção de paradigmas éticos essenciais e 
o esforço no desvelamento da verdade 
e na preservação do Estado de Direito 
fundamental para o aperfeiçoamento 
democrático.

O principal executor das políticas pú-
blicas que chegam ao cidadão é o Mu-
nicípio. O MP terá que tipo de relação 
ou enfrentamento com os gestores mu-
nicipais?

MINISTÉRIO PÚBLICO
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Foto: PG Alves/Ministério Público

A exigência judicial 
ou extrajudicial do 
cumprimento da 
lei ou dos direitos 
por ela conferidos 
à população são 
da essência da 
existência do 
Ministério Público. 
A interferência, 
se assim se pode 
chamar, ocorre 
pela omissão ou 
irregularidade da 
administração 
pública no 
cumprimento de sua 
função

“ 

” 
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Nenhum órgão, público ou privado, 
conseguirá sozinho atender à grande 
demanda social objeto das políticas 
públicas. Por isso, é preciso reforçar 
nossas ações de articulação e inte-
gração, sem abrir mão, claro, da fisca-
lização. Vamos buscar cumprir nossa 
missão sempre de forma organizada 
e estratégica com foco na resolução 
extrajudicial e preventiva.

Cabe aos gestores definir e executar 

as ações de governo. 

Como o senhor analisa a constante in-
terferência do próprio MP e do Poder 
Judiciário na administração pública?

A exigência judicial ou extrajudicial 
do cumprimento da lei ou dos direitos 
por ela conferidos à população são da 
essência da existência do Ministério 
Público. A interferência, se assim se 
pode chamar, ocorre pela omissão ou 

irregularidade da administração pú-
blica no cumprimento de sua função. 
Nosso papel, repito, é de fiscalizar o 
cumprimento do que está imposto 
pela lei. Isso gera, muitas vezes, tensão. 
Há, contudo, muitos caminhos para se 
chegar a essa finalidade, por isso temos 
que focar na estratégia de diálogo para 
estabelecer os consensos possíveis e 
necessários diante dos conflitos.

Qual sua opinião a respeito da judi-

Crises de gravidade 
e profundidade ainda 
sem mensuração 
completa 
multiplicam-se nos 
campos político, 
institucional e, 
por conseguinte, 
econômico. A 
corrupção e a 
incompetência 
– e não o seu 
desvelamento e 
enfrentamento - 
produziram esse 
caos em termos 
de miséria e 
desemprego.

“ 

” 
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O aludido engessamento 
por leis e demandas 
judiciais é na maioria dos 
casos desculpa para falta 
de planejamento e gestão

“ 

” 
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Dallazen (1º à direita) foi anunciado, em 23 de maio, pelo governador Sartori, para o biênio 2017/2019

cialização da gestão pública, cada vez 
mais engessada por leis e normas e por 
demandas judiciais?

O aludido engessamento por leis e 
demandas judiciais é, na maioria dos 
casos, desculpa para falta de planeja-
mento e gestão.  O crescimento das 

demandas sociais sem o proporcio-
nal incremento na receita disponível 
para investimentos públicos exige 
profissionalização na gestão. Não há 
mais espaço para amadorismo e des-
perdício. Por outro lado, a judiciali-
zação deve ser o último recurso. Há 
muitas formas anteriores mais efica-
zes. O próprio Termo de Ajustamento 
de Conduta, bem trabalhado, nego-
ciado, é muito mais eficaz e elimina 
muitos dos problemas da judicializa-
ção. O foco deve ser sempre a resolu-
ção extrajudicial e preventiva.

Há possibilidade de estabelecer uma 
relação construtiva com os entes fede-
rados para atuar em parceria na exe-
cução de políticas públicas?

É necessária essa relação construti-
va. Um exemplo: segurança pública. 

É preciso que cada ente assuma a 
parcela de responsabilidade que lhe 
cabe dentro do sistema. É preciso 
reforçar as ações de articulação e in-
tegração com os todos os órgãos de 
segurança; reafirmar a necessidade 
da atualização e qualificação da le-
gislação punitiva; e, especialmente, 
aprofundar programas de cooperação 
interinstitucionais, sejam de inter-
câmbio ou de atuação operacional 
(grupos, forças tarefas), fazendo mais 
e melhor com a legislação que temos, 
buscando resolutividade pela soma 
das inteligências corporativas e não 
por disputas de protagonismos insti-
tucionais. A ideia é de compartilha-
mento de responsabilidades, atuação 
integrada e busca de resolutividade. 
Segurança é direito de todos, mas, 
também, é dever e responsabilidade 
de todos.



68 EM EVIDÊNCIA | Ano 7 - Nº 57 - 2017

REVISTAEMEVIDENCIA.COM.BR

JOSÉ IVO SARTORI E EDEGAR 
PRETTO PRESTIGIAM A 
REVISTA EM EVIDÊNCIA 
Encontros ocorreram durante o Seminário Nacional de Formação Legislativa, 
promovido pela UVB
Maria Becchi

feitos da política gaúcha”.

Esforço reconhecido
Para Lucio Vaz, diretor-executivo da re-
vista Em Evidência, a importância deste 
reconhecimento é essencial para a em-
presa. “Sendo a revista Em Evidência 
especializada prioritariamente em polí-
tica, ter nosso trabalho reconhecido por 
figuras tão opostas ideologicamente 
demonstra que nosso editorial está no 
caminho da imparcialidade e da credi-
bilidade da notícia, e tal reconhecimen-
to, para mim e para toda a equipe da Em 
Evidência, é o fruto mais importante do 
nosso trabalho, nossa meta prioritária”, 
concluiu o empresário.

revista Em Evidência teve 
mais uma vez seu traba-
lho reconhecido pelas 
principais autoridades 

do Rio Grande do Sul. No último dia 
22 de junho, a revista foi prestigiada 
pelo líder do executivo e do legislati-
vo rio-grandense. 

Na parte da manhã, durante a realiza-
ção do Seminário Nacional de Formação 
Legislativa, promovido pela UVB (União 
dos Vereadores do Brasil), o então convi-
dado de honra, Edegar Pretto, presidente 
da Assembleia Legislativa do RS, recebeu 
das mãos do diretor-executivo da revis-
ta, Lucio Vaz, um exemplar da edição 

A
Diretor-executivo da revista Em Evidência, Lucio Vaz, recebido pelo governador Sartori, no palácio Piratini e, 
durante o Seminário Nacional de Formação Legislativa, com o presidente da Assembleia Legislativa do RS, 
Edegar Pretto

oficial da Marcha dos Vereadores 2017, 
que aconteceu em Brasília. Na ocasião, 
o presidente afirmou: “Acredito que a 
revista Em Evidência é um importante 
instrumento no cenário político do nos-
so estado, uma vez que leva ao seu leitor 
notícias que, muitas vezes, não estão nas 
pautas de outras mídias, mas que nem 
por isso são menos importantes”. 

À tarde, foi a vez do governador José Ivo 
Sartori receber um exemplar da mesma 
edição, no palácio Piratini. Durante o 
encontro, Sartori afirmou: “No momen-
to em que a figura política anda tão de-
sacreditada, acho importante a existên-
cia de um editorial que valorize os bons 
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Claudio Lamachia 
Presidente Nacional da OAB

ÚLTIMA PALAVRA

á  muito tenho defen-
dido uma profunda re-
visão no modelo atual 
de prerrogativa de foro. 

Durante a sessão do Supremo Tri-
bunal Federal, que tratou do tema, 
o ministro relator, Luis Roberto 
Barroso, foi certeiro ao definir que, 
da maneira atual, o foro de prerro-
gativa redunda na impunidade. Esse 
é um fato que não se pode negar. 
O foro especial por prerrogativa de 
função tornou-se, 
ao longo dos anos, 
um mero privilé-
gio. Trata-se de um 
escudo, que cria 
uma casta de cida-
dãos privilegiados 
perante a Justiça às 
custas da sobrecar-
ga dos tribunais e 
em detrimento dos 
interesses da socie-
dade. 

Fato incontroverso 
dessa realidade é a 
constante preocu-
pação dos governos 
em proteger seus 
aliados – ainda que 
flagrados em situ-
ações claramente 
condenáveis – com 
o intuito de pre-
servação não ape-
nas destes, mas em 
inúmeras vezes de 
si próprios, especialmente em tem-
pos de popularização das colabora-
ções premiadas. Não se trata aqui 
de expor os tribunais superiores ou 
desqualificá-los. Trata-se apenas de 
uma constatação óbvia de que o ta-

H
A QUEM INTERESSA A 
IMPUNIDADE?

manho da demanda é muitas vezes 
superior à capacidade de efetivar os 
julgamentos em tempo hábil, o que 
gera algo extremamente perigoso: a 
impunidade. É também responsabi-
lidade dos tribunais, em especial do 
Supremo Tribunal Federal e do Su-
perior Tribunal de Justiça, transpa-
recer para uma sociedade – carente 
de bons exemplos daqueles que fo-
ram eleitos para representá-la – que 
a lei é para todos. 

Uma alternativa à 
farra atual é que seja 
estabelecido um me-
canismo de proteção 
às instituições de-
mocráticas que con-
fira prerrogativa de 
foro às poucas pes-
soas que realmente 
necessitem dela. A 
proteção deve ser 
ao cargo, não a seus 
ocupantes tempo-
rários. É preciso 
que as deformações 
causadas pelo atual 
modelo, que incen-
tiva a impunidade, 
sejam corrigidas. Os 
objetivos são atu-
ar, de forma prática 
e efetiva, contra a 
corrupção e a impu-
nidade e em favor 
do descongestiona-
mento do sistema de 

Justiça. A OAB mais uma vez está 
vigilante quanto ao aprimoramento 
de nossas instituições republicanas 
e atua para que a impunidade não 
seja mais uma chaga em nossa so-
ciedade.

O foro especial  
por prerrogativa  
de função tornou-
-se, ao longo dos 
anos, um mero  
privilégio. Trata-se 
de um escudo,
que cria uma 
casta de cidadãos 
privilegiados 
perante a Justiça 
às custas da 
sobrecarga dos 
tribunais e em 
detrimento dos 
interesses da 
sociedade

“ 

” 
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