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EDITORIAL

R 55% das escolas de ensino funda-
mental do RS já estão sob a res-
ponsabilidade dos municípios. 
Já o Governador do Estado, José 
Ivo Sartori, acredita que seja ne-
cessária a avaliação de cada caso, 
para que o aluno, principal ente 
deste processo, não seja onerado 
com um possível retrocesso do 
sistema. 

O ensino fundamental é de suma 
importância no aspecto educa-
cional de nossas crianças, pois 
não se trata apenas de alfabe-
tização, mas também da forma-
ção do caráter e postura social 
que os alunos irão desenvolver. 
Nosso país, mergulhado em 
eterna crise, afora momentos 
de rara lucidez, segue cometen-
do os mesmos erros desde seu 
descobrimento. A educação é a 
base e a pedra fundamental para 
construir uma nação de fato e 
de direito. A grande questão é 
a postura de nossas lideranças. 
Seriam o descaso e o descompro-
metimento propositais? Trans-
formar os cidadãos em pessoas 

A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM EVIDÊNCIA

ecentemente, a capital 
do estado foi cenário de 
um seminário que dis-
cutiu a municipalização 

do ensino fundamental. Organi-
zado pela CDP (Consultoria Direi-
to Público), contou com o apoio 
do Ministério Público (MP), Go-
verno do Estado, Famurs e Fun-
dação do Ministério Público. A 
presença maciça de prefeitos, se-
cretários municipais de educação, 
lideranças do MP e do Governador 
do Estado, do Secretário Estadual 
de Educação, além de painelistas 
oriundos de outros estados, de-
monstraram não só a importância 
bem como a urgência do assunto. 

A revista Em Evidência entre-
vistou as principais autoridades 
político-sociais do Rio Grande 
do Sul no intuito de levar a você, 
leitor, a realidade e as perspec-
tivas, positivas ou negativas, de 
uma possível municipalização 
total do ensino fundamental. 

Segundo Gladimir Chiele, idea-
lizador do evento, na realidade, 

com maior discernimento pode-
ria comprometer uma eleição? 
A quem realmente interessa um 
país constituído por analfabetos 
funcionais? Infelizmente, acre-
dito que todos sabemos as res-
postas de tais perguntas. 

As questões discutidas no Semi-
nário demonstram que, apesar de 
tudo, nossos líderes parecem final-
mente estar se dando conta do alto 
custo humano de uma gestão que 
não prioriza a educação. Uma so-
ciedade sem segurança e com uma 
economia frágil se traduz em um 
estado estagnado e, consequente-
mente, decadente. Tais caracterís-
ticas são apenas consequências do 
abandono do setor educacional, e 
não há como reverter ou mesmo 
estancar o avanço do caos sem que 
todos se debrucem sobre o assunto 
com real interesse para que, final-
mente, comecemos a construir um 
país desenvolvido. 

Lucio Vaz 
Diretor-executivo de  
Em Evidência



ÍNDICE Ano 8 - Número 61 - 2018

FLASH | EM EVIDÊNCIA .............................................5
CDP promove Seminário Municipalização do Ensino 
Fundamental: Construindo uma Política Compartilhada

CANOAS .................................................................... 10
Prefeitura de Canoas lança programa Talentos do 
Esporte

LIDERANÇAS MUNICIPAIS .................................... 18
Adenir José Dallé, prefeito de Monte Belo do Sul 

BOA VISTA DO SUL ................................................. 19
Tipo exportação

GESTÃO PÚBLICA ................................................... 20
“Administrar um município é, antes de tudo,  
administrar recursos humanos”, Paulo Ricardo Salerno

MDB MULHER .......................................................... 24
Com Presença de Meirelles, cenário nacional  
pautou Congresso das Mulheres do MDB

SUSTENTABILIDADE .............................................. 29
Uma nova oportunidade de crescimento para os 
municípios

PAUTA MUNICIPALISTA ......................................... 32
Municipalização do ensino fundamental: construção 
compartilhada

EM EVIDÊNCIA ......................................................... 40
A municipalização do ensino fundamental:  
avanço ou paradoxo?

EM EVIDÊNCIA ......................................................... 42
Municipalização do ensino público

EM EVIDÊNCIA ......................................................... 43
Municipalização do ensino e seu contexto

EM EVIDÊNCIA ......................................................... 44
“A municipalização de uma escola só se justifica pela 
certeza de que esse é o melhor caminho para atender 
melhor os alunos”, Ronald Krummenauer

EM EVIDÊNCIA ......................................................... 46
Em Taquari, a educação é fundamental 

ACONTECEU ............................................................. 50
Antonio Cettolin é o novo presidente da FAMURS 

ALRS........................................................................... 52
Lara Homenageia Maria Eulalie por Trabalho Social em 
Pelotas

OPINIÃO - Rodrigo Giacomet .............................. 54
A importância do registro

FARROUPILHA ......................................................... 55
Capital nacional do moscatel: projeto é aprovado pela CCJ

MANDATO ................................................................. 58
Covatti Filho: um deputado municipalista

EMPRESAS E NEGÓCIOS ....................................... 60
CDP completa 20 anos

FLASH | CDP ............................................................. 62
CDP completa 20 anos 

CONGRESSO NACIONAL ....................................... 65
Por um Rio Grande cada vez maior

SEGURANÇA PÚBLICA ........................................... 68
Segurança efetiva: mais planejamento, menos 
generalizações 

ÚLTIMA PALAVRA - Silomar Garcia Silveira ..... 70
Municipalização do ensino fundamental

 

AMESNE

PERFIL

PRIMEIRA PESSOA 

12

16

26

O legado de 
Fabiano Pereira

Waldemar de Carli

Fazer diferente  
para fazer a diferença

33

A municipalização 
do ensino 
fundamental



FLASH | EM EVIDÊNCIA

CDP PROMOVE SEMINÁRIO 
MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: 
CONSTRUINDO UMA POLÍTICA 
COMPARTILHADA
Confira as principais imagens do evento que ocorreu no auditório do 
Ministério Público 
Paulo Batimanza

SARTORI EM EVIDÊNCIA
Diretor-executivo da revista Em Evidência, Lucio Vaz, e governador do estado do 
Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori

CARLOS BARBOSA
Prefeito de Carlos Barbosa, Evandro 
Zibetti (PMDB)

LAGOA BONITA DO SUL
Prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Gilnei 
Luchese (PTB) e secretário municipal 
de educação, Carlos Alexandre Lyra

Fo
to

: C
h

ic
o

 P
in

h
e

iro
/

R
ev

is
ta

 E
m

 E
vi

d
ê

n
ci

a

EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 2018 5

Fo
to

: R
e

b
e

ca W
alke

r/
R

evista E
m

 Evid
ê

n
cia

Fo
to

: R
e

b
e

ca W
alke

r/
R

evista E
m

 Evid
ê

n
cia



6 EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 20186 EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 2018

MP EM EVIDÊNCIA
Subprocurador institucional, Marcelo Dornelles 

ANDRÉ DA ROCHA  
Prefeito de André da Rocha, Sergio Carlos Moretti (PTB)

VICTOR GRAEFF
Prefeito de Victor Graeff, Cláudio Afonso Alflen (PDT)

MP EM EVIDÊNCIA  
Subprocurador-geral de justiça para assuntos jurídicos, César 
Faccioli

CETTOLIN EM EVIDÊNCIA 
Prefeito de Garibaldi e presidente  
da Famurs, Antônio Cettolin (PMDB), 
e diretor-executivo da revista Em 
Evidência, Lucio Vaz
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MINISTÉRIO DA RESTAURAÇÃO
Sandro Aurelio Wink, representante da ABRASCE, da 
Igreja do Ministério da Restauração

CNM EM EVIDÊNCIA
Presidente da CNM, Gladimir Aroldi, e diretor-executivo da 
revista Em Evidência, Lucio Vaz

CRUZ ALTA
Prefeito de Cruz Alta, Vilson Bastos dos Santos (PT)

BOSSOROCA
Prefeito de Bossoroca, José Moacir Fabricio Dutra (PP)

AMVARC EM EVIDÊNCIA
Prefeito de Maratá e presidente da Amvarc, Fernando 
Schrammel (PSDB)

ESTRELA
Prefeito de Estrela, Carlos Rafael Mallmann (PMDB)

EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 2018 7

Fo
to

: R
e

b
e

ca
 W

al
ke

r/
R

ev
is

ta
 E

m
 E

vi
d

ê
n

ci
a

Fo
to

: R
e

b
e

ca
 W

al
ke

r/
R

ev
is

ta
 E

m
 E

vi
d

ê
n

ci
a

Fo
to

: R
e

b
e

ca W
alke

r/
R

evista E
m

 Evid
ê

n
cia

Fo
to

: R
e

b
e

ca W
alke

r/
R

evista E
m

 Evid
ê

n
cia

Fo
to

: R
e

b
e

ca W
alke

r/
R

evista E
m

 Evid
ê

n
cia

Fo
to

: C
h

ic
o

 P
in

h
e

iro
/

R
ev

is
ta

 E
m

 E
vi

d
ê

n
ci

a



8 EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 20188 EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 2018

FLASH | EM EVIDÊNCIA

FONTOURA XAVIER
Prefeito de Fontoura Xavier, José Flávio Godoy (PT)

MONTE BELO DO SUL
Prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dallé (PMDB)

HARMONIA
Prefeito de Harmonia, Carlos Alberto Fink (PSDB)

GARIBALDI 
Micael Carissimi, secretário de obras de Garibaldi

QUINZE DE NOVEMBRO
Prefeito de Quinze de Novembro, Gustavo Peukert Stolte (PMDB)

MORMAÇO
Chefe de gabinete da prefeitura de Mormaço, Luiz Carlos 
Machado
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CANOAS

PREFEITURA DE CANOAS  
LANÇA PROGRAMA  
TALENTOS DO ESPORTE
Iniciativa vai identificar talentos e oferecer transporte, uniformes, treinadores e 
espaços para os atletas praticarem os seus esportes
SECOM/Prefeitura Municipal de Canoas 

prefeitura de Canoas lan-
çou, no dia 14 de junho, 
o projeto Talentos do 
Esporte, em cerimônia 

realizada no Centro de Eventos do 
ParkShopping Canoas. O evento con-
tou com apresentação do grupo vocal 
Voice In e teve a presença de repre-
sentantes de entidades esportivas, de 
atletas e de integrantes da adminis-
tração municipal. 

O Talentos do Esporte foi criado para 
identificar, treinar e apoiar atletas 
talentosos, que receberão transpor-
te, uniformes e também orientação 
de profissionais qualificados. Os es-
paços de treinamento serão os equi-
pamentos esportivos mantidos pela 
Secretaria Municipal de Esporte e La-
zer (SMEL): Centro Olímpico Munici-
pal (COM), Centro de Esporte e Lazer 
(CEL) São Luís e Complexo Cultural e 

Esportivo (CCE) Martin Luther King.

Na primeira fase, o Talentos vai capa-
citar crianças, jovens e adultos para 
a prática esportiva em seis diferentes 
modalidades: handebol, basquete-
bol, voleibol, taekwondo, ginástica 
rítmica e atletismo (paradesporto). 
A partir da inauguração do Centro de 
Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro 
Mathias Velho, o número de modali-

A

INCLUSÃO SOCIAL: 
Segundo prefeito Busato, além de servir como ferramenta para inclusão social, o projeto visa tornar a cidade 
referência na área do esporte 
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dades oferecidas deverá ser ampliado.

O prefeito Luiz Carlos Busato desta-
cou que o programa Talentos do Es-
porte vai além do incentivo e apoio 
aos atletas. "Tratamos o esporte 
como inclusão social para jovens e 
como investimento em segurança. 
Queremos formar atletas, cidadãos 
e transformar Canoas na cidade do 
esporte! Queremos oferecer oportu-
nidades às nossas crianças e jovens 
para que possam, quem sabe um dia, 
ser um atleta profissional", afirmou.

A vice-prefeita Gisele Uequed tam-
bém destacou a possibilidade que o 
programa representa para os atletas 
da cidade. "Canoas sempre foi refe-
rência em muitas modalidades. Ago-

SUPORTE: 
Os participantes do Talentos contarão, durante toda a execução do projeto, com transporte gratuito e uniformes 
para os treinamentos e também para as competições

ra, com o programa, mais crianças e 
jovens vão poder demonstrar suas 
habilidades e, com incentivo da Pre-
feitura, alçar voos maiores e, quem 
sabe, construir carreiras no mundo 
esportivo".

Sem custos aos atletas
Os participantes do Talentos con-
tarão, durante toda a execução do 
projeto, com transporte gratuito e 
uniformes para os treinamentos e 
também para as competições. O gran-
de diferencial do projeto é a opor-
tunidade de todos os participantes 
estarem com as mesmas condições 
de trabalho, desde a locomoção até 
o fornecimento de material. Nas fu-
turas competições oficiais, os atletas 
também contarão com hospedagem e 

alimentação pagas pela Prefeitura. 

Escolha de talentos
Na primeira fase do programa, os 
alunos foram pré-selecionados pelos 
professores de educação física das es-
colas, que indicaram para a Prefeitura 
os possíveis talentos aptos a partici-
parem do projeto. A etapa seguinte é 
a realização de peneiras, que já estão 
em andamento. 

Serão selecionados, nessa fase, 15 par-
ticipantes para cada categoria nas di-
ferentes modalidades. As equipes, que 
deverão contar com 20 atletas cada, 
serão reforçadas com talentos iden-
tificados nas Competições Escolares 
Canoenses (Ceca). No total, o Talentos 
vai oferecer mais de 700 vagas.
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PRIMEIRA PESSOA 

O LEGADO DE FABIANO PEREIRA
Aos 44 anos, Fabiano Pereira liderou uma das maiores secretarias do governo 
estadual entre 27 de abril de 2017 e 05 de abril de 2018. Com gestão próxima 
da comunidade, o trabalho foi marcado por destravar obras e processos, 
resolvendo gargalos históricos para que as obras pudessem sair do papel e 
contribuíssem com o desenvolvimento do Estado.
Fabiano foi eleito vereador de Santa Maria em 2000 e assumiu em 2001 
a função de secretário municipal da Saúde. Em 2002, foi eleito deputado 
estadual e chegou à presidência da Assembleia Legislativa. Foi reeleito 
deputado estadual em 2006 e assumiu a Secretaria Estadual da Justiça em 
2011. Em 2014, concorreu a deputado federal e chegou à suplência, com 
74.511 votos. Em 2016, foi candidato à prefeitura de Santa Maria pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). 
Na entrevista a seguir, concedida exclusivamente à revista Em Evidência, 
ele relembra um pouco do trabalho realizado na SOP e detalha os principais 
resultados entregues à população. Confira
Saul Teixeira

Como o senhor avalia o período em que 
foi secretário?

Assumimos o desafio com a confian-
ça do governador José Ivo Sartori e 
indicados pelo PSB com a missão de 
criarmos o “Destrava RS”. Saímos 
com a sensação de dever cumprido. 
Destaco o dinamismo dos departa-
mentos da Secretaria e da Corsan 
para entregar resultados concretos à 
população. Este é o governo que mais 
está investindo em saneamento e é a 
gestão que mais reformará escolas. 
Até o final do ano, teremos mais de 
mil escolas com obras concluídas. 

O senhor poderia citar alguns investi-
mentos realizados nas escolas?

Investir na educação é investir na 
confiança de um futuro melhor. Em 
junho do ano passado, o governador 
anunciou R$ 40,5 milhões em inves-
timentos para reformas e pequenas 
ampliações com a renovação de em-
préstimo regulamentado com o Ban-
co Internacional para Reconstrução e 
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Desenvolvimento (Bird). Para garan-
tir serviços de qualidade sem gastar 
mais, investimos em gestão, como a 
parceria com universidades para me-
lhorar a rede elétrica das escolas e o 
Sistema de Gestão de Obras (SGO), 
que otimiza a entrada de demandas e 
o fluxo de projetos. Através do SGO, 
agilizamos a realização de dezenas 
de obras emergenciais após os tem-

DESTAQUE: 
Com gestão próxima da 
comunidade, o trabalho foi 
marcado por destravar obras 
e processos, resolvendo 
gargalos históricos para que 
as obras pudessem sair do 
papel e contribuíssem com o 
desenvolvimento do Estado MUTIRÃO:

Fabiano Pereira atuou em diversos municípios orientando àqueles que 
ainda não possuíam escritura definitiva de seus imóveis

porais do segundo semestre de 2017. 
 
Muitas pessoas não sabem, mas a Cor-
san é vinculada à Secretaria de Obras.  
Quais foram as principais ações da 
Companhia?

A Corsan tem investido pesado na 
ampliação do abastecimento de água 
e na coleta e tratamento de esgoto. 

Houve um avanço muito significati-
vo na busca pela universalização do 
acesso à água, sendo que, agora, o 
principal desafio é expandir o siste-
ma de esgotamento sanitário. Nossa 
principal ação para ampliar a coleta 
e o tratamento de esgoto na Região 
Metropolitana de Porto Alegre foi o 
lançamento da PPP da Corsan para a 
área.
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Qual a importância da PPP?

Através da PPP, em 11 anos aumenta-
remos o índice de coleta e tratamento 
para 87,4% em nove municípios que, 
juntos, somam 1,5 milhão de habitan-
tes. Serão R$ 1,8 bilhão de investimen-
to privado para acelerar a universaliza-
ção do saneamento e manter a Corsan 
100% pública. A PPP oportunizará, ain-
da, que a Companhia utilize o recurso 
economizado na Região Metropolitana 
para investir nos demais municípios, 
beneficiando todas as regiões do esta-
do. Os municípios beneficiados serão 
Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldo-
rado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, 
Sapucaia do Sul e Viamão.

A Secretaria tem outras ações na área 
do saneamento? 

Outro destaque da Secretaria é o Pla-
no Estadual de Saneamento, que está 

em elaboração e será um marco regu-
latório da área no Rio Grande do Sul. 
A SOP também atua na perfuração 
de poços e na construção de redes de 
água em áreas rurais, onde a Corsan 
não tem outorga para prestar o ser-
viço. Foram perfurados 112 poços em 
54 municípios em 2017 e 17 poços em 
12 municípios somente nos primei-
ros meses de 2018, até a nossa saída. 

Quais as ações e projetos para a área 
da habitação?

Nesta área, atuamos em duas frentes: 
habitação e regularização fundiária. 
A SOP participa de empreendimen-
tos habitacionais para moradia po-
pular em parceria com os municípios 
e a Caixa Econômica Federal. Estão 
em execução condomínios para a po-
pulação de baixa renda em Arroio dos 
Ratos, Bagé, Gravataí, Passo Fundo, 
Porto Alegre e Sapiranga. O maior 

empreendimento habitacional do Rio 
Grande do Sul na atualidade, o Lo-
teamento Edgar Pires de Castro, na 
zona sul da Capital, foi uma iniciati-
va do governo do Estado e já está em 
construção. O Loteamento terá 1.344 
unidades habitacionais para famílias 
com até dois salários mínimos.

E os projetos para regularização fun-
diária?

Também realizamos um trabalho para 
a regularização da extinta Cohab. Ain-
da existem 51 mil famílias em 150 
municípios gaúchos que não têm a es-
critura definitiva, ou seja, não são titu-
lares do imóvel. O governo do Estado 
desburocratizou o processo de regu-
larização e está fazendo uma grande 
parceria com outras instituições para 
facilitar a emissão do documento com 
isenção de ITBI e redução das taxas 
de cartório. Também estamos fazen-
do mutirões para prestar a orientação 
necessária, receber a documentação e 
acelerar esse processo de regulariza-
ção. Somente em 2017 e 2018, foram 
realizados mutirões em Catuípe, Ijuí, 
Santana do Livramento, Itaqui, Santa 
Maria e Rio Grande. Foram mais de 
2 mil pessoas beneficiadas. Em Porto 
Alegre, fizemos o recadastramento 
dos moradores da Vila Juliano Morei-
ra e destravamos o processo de regu-
larização da Chácara das Bananeiras. 
Em breve, os moradores de lá também 
poderão ter o documento da casa.
 
Quantos municípios foram beneficia-
dos pelo empréstimo de maquinário no 
último ano?

O empréstimo de maquinário para a 
recuperação de estradas vicinais e o 
desassoreamento de rios e arroios nos 
municípios é outra ação estruturante 
da SOP. Em 2017, foram beneficiados 
30 municípios com o empréstimo de 
escavadeiras hidráulicas, e outras 15 
cidades que sofreram com enxurradas 
receberam maquinário via contrato 
emergencial. A partir deste ano, a Se-
cretaria passou a emprestar escavadei-
ras, caminhões e rolo compactador via 
contratação de horas-máquina.

-  Novo prédio do Instituto Geral 
de Perícias (IGP);

-  Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Garani, em Capão 
da Canoa;

-  Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Farroupilha;

-  Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Tramandaí;

-  Barragem de água em Silveira 
Martins;

PRINCIPAIS AÇÕES E OBRAS EM EXECUÇÃO

-  Barragem de água em São Sepé;
-  Reservatório de água em Gramado;
-  Renovação do contrato da 

Corsan com Santa Maria;
-  PPP do Saneamento para 

universalizar a coleta e o 
tratamento de esgoto em 
nove municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre;

-  Obras de reforma em mais de 
200 escolas estaduais.

Quadra coberta da Escola Estadual Augusto Rusch

Foto: Jean P.H. Maidana

PRIMEIRA PESSOA 
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AMESNE

WALDEMAR DE CARLI 
Em seu terceiro mandato como prefeito de Veranópolis, Waldemar 
de Carli, que presidia, até então, o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga), assume, agora, a 
presidência de uma das maiores associações municipalistas regionais: a 
Amesne (Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste). 
Em entrevista exclusiva concedida gentilmente à equipe da revista Em 
Evidência, De Carli fala sobre suas prioridades frente à Associação, o 
legado que pretende deixar aos municípios e, ainda, pontua sobre a 
municipalização do ensino fundamental. Confira
Maria Becchi

O senhor deixou, recentemente, a pre-
sidência do Cisga e foi escolhido por 
seus colegas para ocupar a presidência 
da Amesne. A quais fatores o senhor 
atribui este reconhecimento em ambas 
as entidades?

Ocupo o cargo de Prefeito de Veranó-
polis pela terceira vez, o que me dá 
um lastro de experiência razoável para 
essas tarefas. Além disso, sempre colo-
camos muito comprometimento e de-

dicação nas causas que defendemos. É 
natural que venha este reconhecimen-
to. Mas sempre tratamos estes aspec-
tos com muita cautela e sensibilidade, 
que acabam servindo como estímulo 
para melhor desenvolver nossas tare-
fas. Vale salientar que existe muita co-
operação, muita amizade entre os pre-
feitos que compõem a Amesne, o que, 
sem dúvida, facilita o trabalho.

De que forma a Associação pode con-
tribuir para aqueles municípios meno-
res, que são, sem dúvida alguma, os que 
mais carecem de apoio institucional?

Em primeiro lugar, penso que os prefei-
tos de cidades pequenas fazem um ex-
celente mandato, adaptados a uma situ-
ação de algumas dificuldades técnicas, 
mas com uma vantagem inegável de 
problemas sociais mínimos. Vejo todas 
as cidades menores evoluírem de uma 
maneira extraordinária. Tomo como 
exemplo as cidades mais próximas a 
Veranópolis: Vila Flores, Fagundes Va-
rela e Cotiporã, as quais mudaram to-
talmente o seu perfil nos últimos anos. 
A Amesne trabalha em um contexto re-
gional, para todas as cidades.

De que forma o senhor pretende nor-
tear seu mandato frente à Amesne? 
Quais as prioridades e qual legado pre-
tende deixar?

Temos três prioridades muito claras: 

lutar pelas obras de infraestrutu-
ra da nossa região, principalmente 
nos municípios sem acesso asfáltico, 
destacando os trechos entre Nova 
Araçá/São Jorge, Vista Alegre do 
Prata/Nova Prata, Vila Flores/Antô-
nio Prado, sem esquecer a luta maior 
do Corede/Serra, que são as dupli-
cações das rodovias de maior mo-
vimentação. Recentemente, estive-
mos em audiência no Ministério dos 
Transportes, em Brasília, buscando 
estas demandas, com foco atual no 
asfaltamento do trecho da BR 470 
de Barretos a Lagoa Vermelha, cuja 
resolução interessa muito a nossa 
região.

Cada cidade tem as 
suas particularidades, 
mas temos que construir 
uma equação quase 
perfeita: não prejudicar 
os professores do 
estado e observar para 
que não ocorra um 
comprometimento 
financeiro ainda maior 
para os municípios

Sobre a municipalização do ensino 
fundamental 

Em primeiro lugar, penso 
que os prefeitos de 
cidades pequenas fazem 
um excelente mandato, 
adaptados a uma situação 
de algumas dificuldades 
técnicas, mas com uma 
vantagem inegável 
de problemas sociais 
mínimos“ 

“ 

” 

” 
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O segundo aspecto é encaminhar 
uma solução para as cirurgias orto-
pédicas de alta complexidade, onde 
temos um passivo alarmante de 2.800 
pessoas em lista de espera.

E em terceiro lugar, ainda, buscamos, 
mesmo que seja a médio/longo prazo, 
a instalação da Universidade Federal 

em nossa região. Penso que estas de-
mandas devem representar uma luta 
contínua da Amesne.

Como o senhor analisa a crescente corren-
te entre as lideranças do estado em prol da 
municipalização do ensino fundamental?

A princípio, a Amesne se posiciona a 

favor desta iniciativa, porém não afirmo 
com certeza se esta posição é unânime 
entre todos os prefeitos. Cada cidade 
tem as suas particularidades, mas te-
mos que construir uma equação quase 
perfeita: não prejudicar os professores 
do estado e observar para que não ocor-
ra um comprometimento financeiro 
ainda maior para os municípios.
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Vale salientar que existe 
muita cooperação, muita 
amizade entre os prefeitos 
que compõem a Amesne, 
o que, sem dúvida, facilita 
o trabalho

“ 

” 
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ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito de Monte Belo do Sul
Paulo Batimanza

De que forma sua experiência frente à 
presidência da Amesne contribuiu para 
sua experiência como gestor público?

Minha experiência frente à Amesne 
na condição de Presidente, no ano 
de 2012, foi muito gratificante, pois 
o trabalho na associação permitiu 
ações coletivas na busca por soluções 
de problemas regionais que são co-
muns a todos os municípios. Através 
destas ações, foi possível melhorar a 
vida de muitas pessoas e trazer inú-
meros benefícios para a coletividade, 
num universo mais amplo e com im-
pacto maior que as ações realizadas 
apenas a nível municipal.

O senhor ocupa, pela terceira vez, a 
liderança do executivo de Monte Belo 
do Sul. A quais fatores o senhor atribui 
este fenômeno?

Atribuo o fato de estar pela terceira 
vez como Prefeito do Município de 
Monte Belo do Sul a minha idonei-
dade na trajetória enquanto políti-
co, pois sempre fui a mesma pessoa, 
de origem humilde e que valoriza as 
pessoas, que coloca os interesses da 
comunidade acima de qualquer inte-
resse individual e que trabalha com 
seriedade e honestidade, transmitin-
do confiança à população.

Como o senhor analisa a crescente corren-
te entre as lideranças do estado em prol da 
municipalização do ensino fundamental? 

Particularmente, sou favorável à mu-
nicipalização do ensino fundamental. 
Acredito que, com esta ação, será pos-
sível reduzir custos e fazer um melhor 
aproveitamento dos espaços públi-
cos, bem como otimizar os quadros 

de servidores da área da educação, o 
que seria extremamente importante 
para os municípios de pequeno porte, 
para termos um projeto pedagógico 
mais condizente com a realidade local 
e também um retorno maior quanto 
ao transporte escolar, que hoje tem a 
maior parte dos recursos investidos 
oriundos do orçamento municipal.

Fale-nos sobre o reconhecimento do 
TCE em relação à transparência da 
gestão do seu município. 

Para nós, este reconhecimento do TCE é 
um prêmio pelo trabalho sério e compro-
metido que estamos realizando frente à 
gestão do município. Temos a premissa, 
enquanto administradores, de divulgar 
as ações em tempo real mantendo a co-
munidade informada sobre tudo o que é 
realizado com os recursos públicos.

PALÁCIO PIRATINI:
Prefeito Dallé (ao centro) e sua comitiva são recebidos pelo governador José Ivo Sartori

LIDERANÇAS MUNICIPAIS
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TIPO EXPORTAÇÃO
Carrer Alimentos realiza sua primeira exportação
ASCOM/Prefeitura de Boa Vista do Sul | Edição: Maria Becchi

Carrer Alimentos, de Boa 
Vista do Sul, realizou sua 
primeira exportação de 
embutidos no dia 11 de 

junho de 2018. Com muito empe-
nho, união e dedicação de todos os 
colaboradores, a empresa agradeceu 
a toda comunidade Boa-vistense, re-
presentada pelo prefeito Aloísio Ris-
si; pelo vice, Irineu Possamai; pelo 
secretário, Roger Luiz Wagner, jun-
tamente com o presidente da Carrer, 
Geraldo Carrer; diretores Magno Mi-
lani e Moacir Naibo; representantes 
do SIF; controladores de qualidade; 
gerência; administrativo e produção. 

A primeira exportação tem como des-

tino o mercado da Oceania, além de 
já estarem encaminhadas vendas para 
África e Ásia. Geraldo Carrer comentou 
que este momento é histórico para a 
empresa, que visa sempre o aperfei-
çoamento constante e a excelência na 
qualidade dos alimentos. “É uma satis-
fação dizer que os embutidos produzi-
dos em Boa vista do Sul serão entre-
gues para diversos lugares do mundo. 
Essa exportação é a primeira de muitas, 
estamos felizes em representar a mar-
ca Carrer e o município de Boa Vista do 
Sul no exterior”, comemorou Geraldo.

O Prefeito Aloisio Rissi e sua equipe 
de Governo agradeceram e parabe-
nizaram a empresa Carrer Alimen-

tos pela conquista histórica para a 
empresa e de suma importância eco-
nômica para o município. O prefeito 
complementou: “Existem pessoas 
empreendedoras que, com sua dedi-
cação e conhecimento, se preparam 
para aproveitar as oportunidades 
que na vida aparecem. Outras pes-
soas vão além, como Geraldo Carrer, 
que criam as oportunidades e, conse-
quentemente, ajudam no desenvol-
vimento social e econômico de todos 
que estão próximos. Com certeza es-
tamos iniciando uma nova fase não 
só em nossa economia mas também 
para toda a comunidade. A Carrer 
está abrindo as portas do mundo para 
o município de Boa Vista do Sul.”

ORGULHO:
A primeira exportação tem como destino o mercado da Oceania, além de já estarem encaminhadas vendas para 
África e Ásia

BOA VISTA DO SUL

A
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“ADMINISTRAR 
UM MUNICÍPIO É, 
ANTES DE TUDO, 
ADMINISTRAR 
RECURSOS 
HUMANOS”
Graduado em Agronomia pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) e em Direito 
pela Faculdade Metodista de Santa Maria 
(FAMES), o produtor rural Paulo Ricardo Salerno 
já atuou como engenheiro agrônomo na 
iniciativa privada e como assessor parlamentar 
na Assembleia Legislativa do Estado. Foi 
vereador, secretário de município e vice-
prefeito da cidade que hoje administra. Esteve 
na Casa Civil do atual governo coordenando o 
Programa RS Mais Igual e foi diretor-executivo 
do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. 
Tais experiências em setores tão distintos 
contribuem para fazer de Salerno um dos 
prefeitos mais notórios do Rio Grande do Sul. 
Não à toa, foi eleito, em 2017, como presidente 
da Associação dos Prefeitos e Vices do MDB 
no Rio Grande do Sul. Paulo também comanda 
o Consórcio Intermunicipal da Região Centro 
(CIRC). Toda esta capacidade técnica e força 
política se traduzem em uma gestão ousada, 
moderna e exemplar à frente da prefeitura 
municipal de Restinga Sêca. A equipe da revista 
Em Evidência entrevistou o prefeito na sede 
estadual do MDB, em Porto Alegre. Saiba mais 
sobre as ações e o perfil inovador do líder do 
executivo restinguense na entrevista a seguir
Maria Becchi

GESTÃO PÚBLICA

Quais as principais ações e prioridades 
que o senhor elegeu em sua gestão?

Eu acredito que o município só se de-
senvolve se tiver geração de emprego 
e renda. Para isso, vamos fortalecer a 
indústria, o comércio, serviço e turis-
mo de Restinga Sêca, gerando mais 
emprego para os restinguenses. Nes-
te sentido, já temos algumas ações em 
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andamento, como a implementação da 
Lei Geral Municipal, que desburocratiza 
a emissão de documentos para a aber-
tura de novas microempresas e empre-
endedores individuais, e as campanhas 
de incentivo ao consumo no comércio 
local. Pretendemos qualificar a mão-
-de-obra para tornar os trabalhadores 
mais competitivos e valorizados no 
mercado de trabalho. Também vamos 

criar, em conjunto com a comunidade, 
o Plano Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, que visa implementar uma 
agenda de discussão e planejamento de 
mecanismos e diretrizes para o desen-
volvimento sustentável do município a 
curto, médio e longo prazo. 

Atualmente, a principal fonte de arreca-
dação de Restinga Sêca é o setor agrope-

GOVERNO COMUNITÁRIO:
Implantado pelo prefeito Paulo Ricardo Salerno, o programa leva a Prefeitura Municipal a comunidades do 
Município para apresentar o panorama das ações promovidas pela Administração Municipal e conversar com os 
moradores sobre as prioridades da localidade

cuário. A prefeitura pretende implemen-
tar algum plano de ações afim de que 
este continue sendo o pilar econômico do 
município?

Para que nossa agropecuária continue 
crescendo, é preciso incentivar, cada vez 
mais, este setor. Conhecemos a realida-
de de nosso município e sabemos o que 
é necessário melhorar. A lei do Fundo 
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Municipal de Desenvolvimento Rural, 
que destina recursos à aquisição de ma-
quinários para os produtores rurais, já 
é uma realidade e, através dela, vamos 
ampliar a quantidade de equipamentos 
disponíveis. Vamos dar continuidade ao 
trabalho de implantação do SISBI-POA 
e SUSAF-RS, oportunizando a regula-
rização das agroindústrias de Restinga 
Sêca, viabilizando, assim, o comércio 
intermunicipal. Pretendemos, também, 
manter um ciclo constante de palestras 
e seminários de aperfeiçoamento para 
os produtores rurais, e um diálogo cons-
tante com as entidades representativas 
dos produtores, como o Sindicato Rural, 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 
Associação dos Arrozeiros e Arrozeiras 
e Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Agropecuário (Comdagro). Além 
disso, é nossa prioridade continuar le-
vando rede de água potável para as co-
munidades do interior que ainda não 
possuem, em parceria com o Governo 
do Estado e Corsan e manter nosso to-
tal apoio ao trabalho desenvolvido pela 
Cooperativa da Agricultura Familiar, da 
qual adquirimos mais de 70% da meren-
da escolar.

Restinga Sêca foi premiada, recentemente, 
durante o 2° Fórum de Cidades Digitais, 
no Projeto Inovação 2018, pelas melho-
rias e inovações na iluminação pública da 
cidade. Quais são os planos da prefeitura 
neste setor para continuar melhorando a 
qualidade de vida dos restinguenses?

Ter recebido este prêmio pela instala-
ção das lâmpadas de LED (diodo emis-
sor de luz), que possuem maior durabi-
lidade e eficiência, nos gratifica muito e 
nos motiva a continuarmos desempe-
nhando nosso melhor pelos cidadãos. 
Administrar um município é, antes de 
tudo, administrar recursos humanos, 
pois, no final das contas, são as pesso-
as que realmente importam. Nossa co-
munidade, à medida do possível, vem 
crescendo muito. E município que cres-
ce, precisa de mais infraestrutura! No 
mês de junho, conseguimos R$250 mil 
para obras de pavimentação das ruas 
da cidade, com o apoio do deputado 
Biolchi, que, no ano passado, também 
colaborou para o repasse de R$ 500 mil, 

que foram destinados à área da saúde e 
possibilitaram aumentar o repasse para 
a manutenção do Pronto Atendimento 
(PA) junto ao Hospital de Caridade São 
Francisco. E vamos realizar ainda mais 
obras e manter em dia as estruturas 
existentes. 

Ainda em relação à infraestrutura, fale-
-nos um pouco sobre o Recanto Maestro.

O Recanto Maestro é destaque no mu-
nicípio quando o assunto é infraestru-
tura. Esta área, que se localiza na divisa 
entre Restinga Sêca e São João do Polê-
sine, é, atualmente, o local com maior 
potencial de desenvolvimento da re-
gião. Só para termos uma ideia, lá estão 
instalados a faculdade Antonio Mene-
ghetti e o Hotel Business Center Beira 
Rio, que já é uma referência para gran-
des eventos na região central. Em bre-

ve, ainda, serão concluídas as obras do 
parque termal e resort, que trarão mui-
tos benefícios para o turismo da região. 
O Recanto Maestro já possui mais de 50 
hectares de produção de oliveiras, onde 
será construída uma agroindústria para 
beneficiar a produção do azeite. Com 
certeza o Recanto é uma área de muito 
potencial para desenvolvimento eco-
nômico não só para Restinga Sêca mas 
para todo o estado do Rio Grande do 
Sul. Como prefeito, tenho consciência 
das limitações que a atual conjuntura 
política impôs ao meu mandato mas, 
mais do que nunca, necessitamos ino-
var. O Recanto Maestro é um exemplo 
de como é possível realizar uma parce-
ria público-privada bem sucedida, in-
dependente do tamanho do município. 
Como gestor público, me sinto realiza-
do em fazer parte deste momento de 
ascensão do município. 
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(...) no final das contas, 
são as pessoas que 
realmente importam. 
Nossa comunidade, 
à medida do 
possível, vem 
crescendo muito

“ 

” 
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MDB MULHER

COM PRESENÇA DE MEIRELLES, 
CENÁRIO NACIONAL  
PAUTOU CONGRESSO DAS 
MULHERES DO MDB
Candidaturas femininas foram anunciadas durante o encontro
ASCOM/MDB Mulher-RS 
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MDB Mulher do Rio Gran-
de do Sul mostrou o seu 
poder de mobilização ao 
reunir mais de 600 mili-

tantes e dirigentes partidárias de 140 
municípios gaúchos no seu 2ª Congres-
so Estadual. Líderes da legenda, entre 
os quais deputados estaduais e fede-
rais, marcaram presença no encontro 
realizado na manhã do dia 16 de junho, 
no Teatro Dante Barone da Assembleia 
Legislativa. A maior delegação regis-
trada foi a de Gravataí, que contou com 

O 35 mulheres, uma demonstração de 
apoio à pré-candidatura de Patrícia 
Alba à deputada estadual. Santa Rosa 
foi a coordenadoria regional do partido 
com maior representação no evento: 
45 emedebistas.

Durante o evento, foram lançadas sete 
pré-candidaturas femininas à Assem-
bleia gaúcha e duas à Câmara. Ao cargo 
de deputada estadual foram anuncia-
dos os nomes da Comandante Nádia 
Gerhard, Carine Frassoni, Juliana Mar-

tin, Patrícia Alba, Rita de Cássia Ber-
nardes, Rosa Barbieiro e Vera Falcão. Já 
para deputada federal, as integrantes 
da futura nominata são Lourdes Spren-
ger e Magda Dörr. Todas reforçaram a 
importância da reeleição do governa-
dor José Ivo Sartori e da participação 
feminina na política em geral.

“Nós não podemos ficar de braços cru-
zados se quisermos mudar o cenário 
atual e sabemos que políticas públicas 
para mulheres só virão com mulheres 
na política”, defendeu Nádia Gerhard. 
Com o Teatro Dante Barone lotado, as 
mulheres do núcleo também apoiaram 
a pré-candidatura de Regina Perondi à 
suplência para o Senado Federal.

Destaque também para passagem do 
ex-ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, pré-candidato do MDB nacional 
à presidência da República. Acompa-
nhado da esposa Eva, ele salientou a 
importância das mulheres na política 
e disse que estará ao lado do núcleo 
para incentivar maior participação e 
ocupação de espaços de poder. No seu 
curto discurso, destacou que pretende 
concorrer à presidência com o objetivo 
de trabalhar para que o Brasil não en-
tre novamente em uma crise. Afirmou 
também que, em 2015, o partido as-
sumiu o comando do País durante um 
colapso. “Não dá para consertar do dia 
para a noite o estrago de anos, mas es-
tamos no rumo certo”, disse Meirelles. 

Presente ao evento, o ministro Chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, fez coro 

HENRIQUE MEIRELLES:
No seu curto discurso, o Ministro da Fazenda destacou que pretende 
concorrer à presidência com o objetivo de trabalhar para que o Brasil não 
entre novamente em uma crise
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ao discurso de Meirelles quanto ao es-
forço do Governo em retomar a econo-
mia. “Temos trabalho para mostrar”, 
argumentou Padilha.

O presidente do MDB gaúcho, deputa-
do Alceu Moreira, fez questão de enal-
tecer a experiência de Meirelles na área 
econômica, defendendo o uso do capi-
tal com responsabilidade social. “Com 
muita clareza, temos condições de di-
tar o rumo para a retomada do cresci-
mento do Brasil”, observou o líder do 
MDB gaúcho.

Regina Perondi, presidente do MDB 
Mulher/RS, enalteceu a mobilização 
das mulheres emedebistas, resgatan-
do que o movimento sempre esteve à 
frente das grandes conquistas eleito-
rais do partido. Em 2013, no 1º Con-
gresso do núcleo, foram as mulheres 
que primeiramente oficializaram o 
apoio à candidatura de José Ivo Sartori 
ao Palácio Piratini.

Durante o 2º Congresso Estadual do 
MDB Mulher do RS, o Secretário Geral 
da Fundação Ulysses Guimarães, Chi-
co Donato, ressaltou a importância da 
mulher dentro da política e a valoriza-
ção da igualdade entre os candidatos. 
“Através da posição financeira, contá-
bil e jurídica existentes, as mulheres 
possuem todo o suporte para diminuir 
a diferença e ter igualdade no apoio 
financeiro das campanhas” ressaltou 
Donato.

O presidente da FUG-RS, João Alberto 
Machado, valorizou a base da militân-
cia partidária. “Somente assim vamos 
fortalecer ainda mais nosso partido" 
afirmou João Alberto

Palestras e painéis
Pelo governo estadual, falou a primei-
ra-dama e titular da Secretaria do De-
senvolvimento Social, Trabalho, Justiça 
e Direitos Humanos, Maria Helena Sar-
tori. Maria Helena destacou as ações na 
área da saúde e educação. “O Progra-
ma Primeira Infância Melhor (PIM) foi 
inspiração para o programa nacional 
Criança Feliz e hoje está em 250 mu-
nicípios do RS e deve ser ampliado. As 

Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes e Violência Escolar (Cipaves) 
começaram em apenas seis escolas, por 
muita insistência minha, e hoje essas 
comissões já estão em 95% das escolas 
estaduais e tem obtido muitos bons re-
sultados”, enfatizou Maria Helena.

Nos painéis, foram discutidos temas 
como ações afirmativas para negros e 
a participação da mulher da política. 
Beatriz Aguiar, coordenadora-geral de 
políticas para comunidades quilom-
bolas do MDB Nacional, falou sobre a 
Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial (Seppir) e 
a importância da luta dos negros por 
representatividade na política.

Salma Valencio, vice-presidente do 
MDB Mulher nacional, falou da impor-
tância da destinação de 30% do fundo 
eleitoral para campanhas femininas. 

“Esse recurso é muito importante para 
o avanço das mulheres da política. 
Agora é um direito nosso e uma obri-
gação do partido”, finalizou Salma.

Nós não podemos ficar 
de braços cruzados 
se quisermos mudar o 
cenário atual e sabemos 
que políticas públicas 
para mulheres só virão 
com mulheres na política

Nádia Gerhard
Vereadora de Porto Alegre

“ 

” 

EM ALTA:
Evento contou também com a palestrante de Brasília, Beatriz Magna Aguiar, 
Coordenadora de Comunidades Quilombolas do Ministério dos Direitos 
Humanos. Na foto, ao lado da presidente do MDB Mulher/RS, Regina Perondi
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PERFIL

FAZER DIFERENTE  
PARA FAZER A DIFERENÇA
O perfil e a trajetória do prefeito de Antônio Prado, Juarez Santinon
Maria Becchi

xiste uma famosa sentença 
que afirma que é inútil es-
perar resultados diferentes 
agindo da mesma maneira. 

Fazer diferente para fazer a diferença 
foi o princípio primeiro que norteou 
a vida pública e privada de Juarez 
Santinon, prefeito de Antônio Prado. 
Para poder dimensionar o tamanho 
desse desafio, é preciso saber que, a 
princípio, sua vida e sua formação 
não tinham nada de diferente. Juarez 
é um homem de família de agriculto-
res, de pessoas simples, algo comum 
no interior do estado. Estudou em 
escola pública e desde cedo soube 
do valor da labuta, em uma época 

em que ainda nem se falava das pos-
síveis mazelas do trabalho infantil. 
Tal realidade jamais o desviou do seu 
principal objetivo: ter a oportunida-
de de proporcionar às pessoas uma 
vida melhor, mais confortável e mais 
digna, e foi na política que Santinon 
vislumbrou a possibilidade de trans-
formar este desejo em realidade. 

O início
Em 2000, Juarez Santinon concor-
reu a sua primeira eleição ao legis-
lativo de Antônio Prado. Desprovi-
do de qualquer apoio financeiro, de 
qualquer apadrinhamento político e 
apenas baseando-se no princípio pri-

meiro de fazer a diferença, o jovem 
Santinon foi de casa em casa expon-
do suas prioridades e suas ideias para 
fazer de sua cidade um lugar melhor 
para viver. Como resultado, obteve 
326 votos, conseguindo alcançar a 
suplência do cargo de vereador, mas 
ficando de fora da Câmara Municipal. 
A experiência serviu de aprendiza-
do e também o credenciou para uma 
postura mais pró-ativa junto à comu-
nidade. Em 2004, Juarez resolveu não 
concorrer e continuar atuando como 
referência social no município. Valeu 
a pena: nas eleições de 2008, obte-
ve 821 votos, sendo o vereador mais 
votado do pleito. No ano seguinte, 

E
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assumiu a presidência da Câmara, 
sendo responsável por projetos his-
tóricos: implementou o portal da 
transparência; conscientizou a po-
pulação, visitando todos os bairros e 
explicando qual o papel do vereador; 
implementou, também, o programa 
Aluno Cidadão, de enorme valia so-
cial, uma vez que insere o estudan-
te diretamente no contexto político, 
e trabalhou fortemente no projeto 
de asfaltamento da RS 437/448, que 
hoje já é uma realidade. Sua atuação 
na Câmara Municipal obteve grande 
destaque, motivo pelo qual atribui a 
multiplicação dos seus votos. Des-
ta forma, em 2012, com 4.105 votos 
(45,03% dos votos válidos), Juarez 
Santinon ficou em 2° lugar na eleição 
para o Executivo do município.

Sonho realizado
Finalmente, em 2016, Juarez alcan-
çou o posto que sempre almejou: 
com 4.624 votos (49,08% dos votos 
válidos) foi eleito prefeito de Antô-
nio Prado. Santinon sabia que, ao as-
sumir o cargo máximo do executivo 
municipal, suas ações seriam deter-
minantes para a população, uma vez 
que seu poder havia sido redimensio-
nado. Sua gestão, conforme afirma, é 
baseada na priorização à coletivida-
de. Qualquer ação, qualquer mudança 
e qualquer melhoria tem o seu valor 
intrinsecamente agregado ao número 
de pessoas que serão beneficiadas. O 
novo prefeito de Antônio Prado, em 
sua missão de fazer diferente, procu-
ra se enquadrar muito mais no perfil 
de agente público do que no de po-

lítico eleito. Foge de atitudes tradi-
cionais como assistencialismo e de-
monstra enorme ousadia em assumir 
grandes compromissos como no caso 
do projeto Cidades Sustentáveis, que 
tornou Antônio Prado um município 
pioneiro, juntamente com a capital 
do estado, na elaboração e apresen-
tação desta ferramenta de trabalho. 
Permitiu, desta forma, que a cidade 
seja importante referência tanto no 
que se refere à organização interna e 
efetividade das ações desenvolvidas 
na prefeitura, bem como na busca de 
recursos destinados aos municípios 
participantes do programa. 

Em prol do 
desenvolvimento 
A preocupação com a infraestrutura 
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ADMIRAÇÃO MÚTUA:
Com o companheiro e amigo, vice-prefeito Carlos de Nardi, ao qual também confiou a secretaria da fazenda
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SOBRE O PLANO DE METAS DO PROGRAMA CIDADES 
SUSTENTÁVEIS 
O Município de Antônio Prado 
possui o plano de metas elaborado 
de acordo com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável e 
em consonância com o plano 
plurianual e plano de governo 
gestão 2017-2020. Estes foram 
elaborados com embasamento 
teórico e conceitual sobre as 

mais diversas áreas da gestão e 
seu impacto no desenvolvimento 
sustentável, relacionando os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) com os quais o 
eixo dialoga e contextualizando-os 
no âmbito da esfera municipal de 
governos, listando os indicadores e 
as metas a serem atingidas.
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é traço marcante na gestão de Santi-
non. A prefeitura de Antônio Prado 
busca o aprimoramento da logística 
para oferecer aos que investem em 
agricultura, educação e indústria 
todo o suporte necessário, incenti-
vando, assim, o desenvolvimento da 
economia através de maior oferta de 
emprego e, consequentemente, me-

lhorando a qualidade de vida de seus 
conterrâneos. Além disso, Antônio 
Prado é uma referência serrana quan-
do se trata de indústria e comércio, 
e seu trabalho em prol do turismo 
também tem sido destaque no setor, 
além de contar com o maior e mais 
completo conjunto arquitetônico da 
colonização italiana no Brasil, tendo 

a Noite Italiana como evento máximo 
de referência europeia.  

O exemplo de Santinon
Com certeza, Juarez pertence a uma 
nova classe de perfis políticos que 
estão chegando ao poder nas prefei-
turas, nas câmaras, na assembleias 
legislativas e nos governo estaduais, 
que trazem um certo alívio àqueles 
que olham para a máquina pública 
com certa desconfiança. É importan-
te quebrar o estigma de que política 
é sinônimo de corrupção. A maioria 
das pessoas que se dispõem a torna-
rem-se servidores públicos com cer-
teza têm boas intenções. A postura 
pró-ativa e competente de Juarez é 
comum a esta nova geração. Como 
eleitores e cidadãos, é nosso dever 
reconhecer quem são essas pessoas, 
independentemente de qual partido 
elas pertençam. Só assim amadure-
ceremos politicamente. 

PIONEIRISMO:
Dentre as diversas ações, o prefeito implantou, em Antônio Prado, o programa Cidades Sustentáveis
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UMA NOVA OPORTUNIDADE  
DE CRESCIMENTO  
PARA OS MUNICÍPIOS
A Agenda 2030 da ONU tornou-se uma grande oportunidade para o 
aprimoramento da Gestão Pública dos Municípios e a consolidação de 
políticas que promovam um País mais transparente e sustentável. A 
revista Em Evidência entrevistou uma das figuras mais especializadas no 
assunto. Daniella Gasperin é Doutora em Administração pela UCS/PUCRS, 
Conferencista Internacional em Desenvolvimento Sustentável, já tendo 
palestrado em países como Espanha, Malásia, China, Inglaterra, Finlândia, 
Japão, entre outros. Também é pesquisadora do Núcleo de Estudos Futuros 
(NEF) pela PUCSP, parceiro Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS)
José Otáwio Bede

Dra. Daniella, o que é a Agenda 2030?

O Brasil, em conjunto com os países 
membros das Nações Unidas, foi signa-
tário e se comprometeu com a implanta-
ção, até 2030, de uma nova Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável, a partir 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentáveis (ODS). Esta Agenda é um pla-
no de ação para o Município contribuir 
para a sustentabilidade e a prosperidade 
do planeta. A Agenda compõe 17 Objeti-
vos Globais, com 169 metas e o Brasil se 
comprometeu com 12 eixos, através do 
Programa Cidades Sustentáveis.

Como os Prefeitos podem participar?

Através do Programa Cidades Susten-
táveis, que emergiu na Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, realizada no Brasil, em 
2012, e conhecida como Rio +20. Os Pre-
feitos apresentam o Plano de Metas con-
gruente com o Plano Plurianual (PPA).

O que é o Plano de Metas?

O Plano de Metas é um instrumento 

de planejamento e gestão que auxilia a 
Administração Pública a definir as prio-
ridades de governo, bem como as metas, 
prazos e compromissos do Poder Exe-
cutivo Municipal. A elaboração e execu-
ção do Plano de Metas significa investir 
no aperfeiçoamento da Administração 
Pública, na sua modernização democrá-
tica e na busca pela eficiência e qualida-
de dos serviços prestados à população. 
A prática proposta relaciona-se direta-
mente com os objetivos de desenvol-
vimento sustentável que norteiam a 
Administração Pública Municipal com 
gestão, transparência e sustentabili-
dade. Em paralelo, os Prefeitos devem 
assinar a carta-compromisso, que con-
firma o engajamento com o desenvol-
vimento sustentável. Os signatários da 
carta-compromisso prestam contas das 
ações desenvolvidas e dos avanços al-
cançados por meio dos indicadores deli-
neados no Plano de Metas e atualizados 
na plataforma Cidades Sustentáveis. 
Atualmente, apenas, 4% dos municí-
pios brasileiros se cadastraram. No Rio 
Grande do Sul, contamos com apenas 
10 prefeituras. Isso significa que em 
torno de 95% dos prefeitos gaúchos não 

participam do Plano, e, de certa forma, 
desperdiçam uma oportunidade única 
de abordarem um tema tão importante 
da pauta municipalista. O Programa Ci-
dades Sustentáveis é um desafio para os 
Prefeitos ousados e inovadores.

Dra. Daniella, na sua opinião qual é o 
maior desafio?

Em primeiro lugar, o engajamento dos 
Prefeitos em executar uma Gestão Es-
tratégica e voltada para o desenvol-
vimento sustentável. Em segundo, a 
flexibilidade de Prefeitos ousados e 
inovadores para um novo modelo de 
Gestão. Em terceiro, a capacitação de 
gestores municipais para implantar 
uma Gestão voltada para a Governança, 
Participação Democrática e Sustentabi-
lidade.

Qual a importância dos ODS para a ad-
ministração pública?

Os Prefeitos com uma Gestão de Go-
verno de 4 anos, diante da execução das 
propostas de campanha e consciente de 
atender toda a demanda dos cidadãos 

SUSTENTABILIDADE
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com efetividade, precisam desenvolver 
a prática de Planejamento Sustentável. 
Os indicadores dos ODS oportunizam 
a construção de uma instituição eficaz, 
responsável e inclusiva. A prática visa 
à implantação de um modelo de gestão 
com planejamento estratégico e opor-
tuniza a participação de todos os seto-
res da municipalidade.

Como a senhora acredita que os Prefeitos 
podem desenvolver uma Gestão de Gover-
no efetiva?

Em primeiro lugar, com o planejamen-
to dos indicadores previstos pelos ODS. 
Em seguida, com a capacitação dos ser-
vidores públicos, pois de nada adianta o 
Município elaborar o Plano de Metas e 
não ter servidores conscientes, engaja-
dos e comprometidos com a proposta. 
Acredito que seja fundamental a parti-
cipação dos servidores públicos na ela-
boração e execução do Plano de Metas, 
o qual fortalece o sentimento de perten-
cimento e a valorização dos mesmos, 
bem como a orientação do servidor no 
exercício de seu trabalho e continuida-
de nas políticas públicas. Além disso, o 
engajamento e comprometimento de 
todos os atores sociais que fortalecem 
a Governança e a Democracia Partici-
pativa. Por fim, o monitoramento da 
execução das boas práticas delineadas, 
pois um Plano de Metas sem estratégias 
e monitoramento torna-se inefetivo. A 
efetividade é mais do que acabativa das 
ações, é uma prática baseada em estra-
tégias e visão compartilhada.

Qual é a convergência da prática com as 

OUSADIA E INOVAÇÃO:
Segundo a Dra. Daniella “o Programa Cidades Sustentáveis é um desafio 
para os Prefeitos ousados e inovadores”

A Agenda compõe 17 
Objetivos Globais, com 
169 metas e o Brasil se 
comprometeu com 12 
eixos, através do Programa 
Cidades Sustentáveis

“ 

” 
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mento estratégico entre PPA, Plano Di-
retor e Plano de Metas perdem a opor-
tunidade de receber recursos Federais e 
Internacionais.

Recursos Federais e Internacionais?

Existe recurso Federal e Internacional, 
entretanto percebem-se projetos inefi-
cientes quanto a estratégias e indicado-
res que comprovem o desenvolvimento, 
crescimento e expansão do Município. 
A ineficiência dos projetos reflete-se 
no número de recursos provindos de 
emenda parlamentar.

Em suma, quais os principais benefícios 
do Plano de Metas? 

Os resultados gerados com a implanta-
ção e execução do Plano de Metas são 
expressivos na parte da Gestão Gover-
namental, porque os servidores de car-
reira participam de maneira efetiva em 
todo o processo, desde a sua elaboração 
até a execução, o que garante a conti-

nuidade de boas práticas no setor pú-
blico. A importância do Planejamento 
passa pelo envolvimento dos servidores 
municipais, bem como pela a partici-
pação ativa de todos os atores sociais, 
além de aumentar a eficiência dos ser-
viços prestados à sociedade e utilizar de 
modo efetivo os recursos públicos.

O Plano de Metas oportuniza uma mu-
dança de paradigma da Administração 
Pública Municipal, onde se deixa de ad-
ministrar politicamente para fazer uma 
Gestão Participativa e Efetiva. A prática 
provoca uma gestão com impacto no de-
senvolvimento sustentável, o qual dialo-
ga e contextualiza no âmbito da esfera 
municipal de governos, listando os in-
dicadores e as metas a serem atingidas, 
mesmo com a dificuldade da escassez 
dos recursos financeiros e humanos.

políticas públicas vigentes?

Importante ressaltar de que o Plano de 
Metas relaciona-se com o PPA, ambos 
adequados às questões das necessidades 
da sociedade e da previsão orçamentá-
ria. As ferramentas de gestão buscam a 
criação de uma harmonia e convergên-
cia entre as políticas públicas criadas 
em todos os aspectos, das necessidades 
sociais, da possibilidade orçamentária, 
do gerenciamento durante a sua execu-
ção e da eficiência destas políticas pú-
blicas entregues à sociedade.

Dra. Daniella, qual é a relação do Plano 
de Metas com os Projetos?

A elaboração do Plano de Metas signifi-
ca o início de uma efetiva Gestão Estra-
tégica e relaciona-se diretamente com 
os ODS que norteia a Administração 
Pública Municipal.

As Prefeituras desenvolvem inúmeros 
projetos, mas que por falta de alinha-

AGENDA 2030: 
A Agenda 2030 da ONU tornou-se uma grande oportunidade para o aprimoramento da Gestão Pública dos 
Municípios e a consolidação de políticas que promovam um País mais transparente e sustentável

PARA SABER MAIS:  
palestrante@
daniellagasperin.com.br
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MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: CONSTRUÇÃO 
COMPARTILHADA
Promovido pela FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público) e 
pela CDP (Consultoria em Direito Público), evento reuniu principais lideranças 
político-sociais do Estado
Cassiane Osório/Secom Seduc

municipalização do Ensi-
no Fundamental foi tema 
de evento realizado em 
maio, em Porto Alegre. 

Promovido pela Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público (FMP) e 
pela Consultoria em Direito Público 
(CDP), contou com o apoio do Mi-
nistério Público (MP), da Federação 
das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) e do governo 
do Estado, por meio da Secretaria da 
Educação (Seduc). Reunindo gestores 

públicos estaduais e municipais, pro-
motores de Justiça e procuradores, o 
“Seminário Municipalização do Ensi-
no Fundamental: Construindo uma 
política compartilhada” visou discu-
tir e buscar o entendimento e o com-
partilhamento de dúvidas e soluções 
sobre o tema.
 
O seminário, realizado no auditório 
do Ministério Público, abordou te-
mas como a municipalização do En-
sino Fundamental; a legislação e as 

normas legais aplicáveis; os proce-
dimentos de unificação do sistema, 
quadro de pessoal e estrutura física, 
e os recursos financeiros e as matrí-
culas do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).
 
O governador defendeu que a muni-
cipalização do ensino não pode ser 
uma imposição e, sim, algo constru-
ído por todos os entes envolvidos, 
mas não descartou totalmente a ideia 
de uma gestão compartilhada.
 
Segundo o secretário da Educação, 
Ronald Krummenauer, já está defini-
do que a Educação Infantil é do mu-
nicípio e o Ensino Médio é do Estado. 
E que o Ensino Fundamental, do 1º 
ao 9º anos, é, na realidade, compar-
tilhado entre os dois entes. “Precisa-
mos pensar o Ensino Fundamental 
como um todo, compartilhando as 
ações entre os municípios e o Estado. 
Em alguns casos, a municipalização 
vai ser o melhor caminho”, enfatizou. 
 
O diretor da Consultoria Direito Pú-
blico, Gladimir Chiele, agradeceu o 
apoio do governo do Estado em es-
timular o debate e ao Ministério Pú-
blico pela parceria e pela atitude de 
construir políticas públicas na área 
da educação. “Precisamos ampliar o 
debate no sentido de criar políticas 
públicas compartilhadas. Precisamos 
fortalecer a educação no nosso Esta-
do”, destacou.

SEMINÁRIO MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
A presença do governador Sartori demonstrou a importância não só do 
evento (promovido pela CDP e FMP) mas também do assunto em pauta

PAUTA MUNICIPALISTA

A
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EM EVIDÊNCIA DISCUTE 
A MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

EM EVIDÊNCIA

Nas páginas a seguir, o ponto de vista das principais lideranças do Estado: 
Gladimir Chiele, José Ivo Sartori, David Medina, Salmo Dias, Iradir Pietroski, 
Ricardo Breier e Ronald Krummenauer
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“A VANTAGEM SERÁ DA 
COMUNIDADE, DO CORPO 
DOCENTE E, ESPECIALMENTE, 
DOS ALUNOS”
Gladimir Chiele, sócio-diretor da CDP
Maria Becchi
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Sendo o senhor proprietário de uma 
empresa que lida há mais de 20 anos 
com as prefeituras do nosso estado, 
existe alguma vantagem para nossos 
prefeitos em caso de uma ampliação da 
municipalização da educação?

Na verdade, a ampliação do processo 
de municipalização tem a clara finali-
dade de aprimorar a qualidade do ensi-
no desta faixa e consolidar ainda mais 
a educação pública. Os municípios 
possuem a condição de fortalecer não 
somente todo o sistema educacional 
mas especialmente a qualidade que 
tanto se fala nos discursos retóricos 
de campanhas eleitorais e não passa à 
prática depois do pleito. A vantagem 
será da comunidade, do corpo docente 
e, especialmente, dos alunos da rede 
unificada, desde as questões admi-
nistrativas, operacionais e financeiras 
até os procedimentos pedagógicos e 
a utilização da mesma linguagem no 
desenvolvimento do ensino.

E para os cidadãos, quais seriam as 
principais vantagens?

O objetivo é aprimorar ainda mais 
o ensino fundamental e consolidar 
uma política de estado com o muni-
cípio executando esta previsão cons-
titucional. Não se busca vantagens 
para um ou outro órgão ou sistema 
de ensino, e, sim, tornar mais quali-
ficado e ensino fundamental com a 
unificação pedagógica e gerencial de 
todo o sistema. O município tem cer-
ca de 55% de todas as matrículas dos 
alunos na rede fundamental. Ou seja, 
já demonstrou capacidade técnica, 
preparo e competência para ampliar 
esse percentual. Tudo isso visa, ao 
final, beneficiar a comunidade como 
um todo, especialmente para os alu-
nos da rede pública.

Como seria a gestão do processo e o fi-
nanciamento do sistema?

O processo de municipalização do 
ensino fundamental é uma atividade 
que já está em curso há vários anos. 
A gestão já é de qualidade e haverá 
o fortalecimento do sistema, pois a 

execução desta política pública pelo 
ente municipal tem sido exitosa ao 
longo dos anos. O cotidiano, as deci-
sões e a administração estarão mais 
próximas do usuário final, que são os 
alunos da rede e a própria comunida-
de. O Município possui todas as con-
dições pedagógicas e operacionais 
para exercer esse importante papel 
na formação das crianças e adoles-
centes, pois a educação básica inicia 
ainda no berço e se estende até o últi-
mo ano antes do ensino médio. Este, 
sim, de competência do Estado.

Quanto ao financiamento, seria man-
tido o mesmo sistema que atualmen-
te está em prática. Cada aluno ma-
triculado na rede de ensino carrega 
consigo o valor do FUNDEB, anual-
mente definido pela União, e que dá 
cobertura financeira para as despesas 
geradas. Esta é uma municipaliza-
ção onde as regras de custeio estão 
previamente estabelecidas, gerando 
segurança legal, orçamentária e jurí-
dica aos entes locais. Assim, caberia 
ao Município racionalizar a estrutura 
física, organizar o quadro de pessoal 
e compatibilizar custos de manuten-
ção, que atualmente são gastos em 
dobro, pois Estado e Município apli-
cam elevadas somas de recursos para 
manter escolas ociosas em grande 
parte, bem como o quadro de profes-
sores e servidores em número sig-
nificativo para suprir os dois níveis 
político-administrativo.

Cada aluno matriculado 
na rede de ensino 
carrega consigo o valor 
do FUNDEB, atualmente 
definido pela União, 
e que dá cobertura 
financeira para as 
despesas geradas

“ 

” 
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“A CONSTRUÇÃO DE UMA 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É 
UM PROCESSO COLETIVO E 
COMPARTILHADO”
José Ivo Sartori, governador do Estado do Rio Grande do Sul
Maria Becchi

EM EVIDÊNCIA

EDUCAÇÃO: 
“Em todo este contexto, o aluno vem em primeiro lugar. Ele é o principal instrumento não só da educação mas 
também da possibilidade de um futuro melhor”
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Muito tem se falado na possibilidade 
de 100% das escolas públicas de ensino 
fundamental serem municipalizadas. 
Como o senhor analisa essa possibili-
dade? 

A construção de uma educação de 
qualidade é um processo coletivo e 
compartilhado. A municipalização do 
Ensino Fundamental é uma política 
que se constrói em regime de colabo-
ração e só terá efetividade se o carro-
-chefe for o compromisso com uma 
educação de qualidade para todos.

Em todo este contexto, 
o aluno vem em 
primeiro lugar. Ele é o 
principal instrumento 
não só da educação 
mas também da 
possibilidade de um 
futuro melhor. Tive 
responsabilidade 
ao lidar com nossas 
contas e é essa mesma 
responsabilidade que 
me norteia ao tratar dos 
assuntos da educação. 
O Rio Grande do Sul 
está se reerguendo 
aos poucos, através 
de uma gestão que 
enxerga além

“ 

” 

A municipalização do ensino funda-
mental desperta opiniões distintas 
entre as principais lideranças político-
-sociais do estado. Em comum, todos 
ressaltam a relevância e urgência do 
tema. Em sua opinião, como resolver 
esta equação?  

Acima das diferenças, eu realmente 
fico muito feliz e satisfeito com o ní-
vel de interesse e envolvimento dos 
diversos setores de nossa sociedade, 
como, por exemplo, da Ordem dos 
Advogados do Brasil/RS, do Tribunal 
de Contas do Estado, da Famurs, do 
CPERS e das prefeituras em geral. 
Sou ciente da urgência do assunto 
mas, também, como governador do 
estado, sei da responsabilidade de 
pesar estas diferenças na difícil mis-
são de que tal conciliação priorize a 
evolução da qualidade do nosso sis-
tema educacional. 

E de que forma o seu governo pretende 
tratar deste assunto, especificamente? 

O governo está determinado em en-
contrar caminhos para essa constru-
ção conjunta. Estamos trabalhando 
para fazer do Rio Grande do Sul um 
Estado moderno, eficiente e susten-
tável. Um Estado que atue naquilo 
que é essencial para o cidadão.

Sendo a questão orçamentária a prin-
cipal adversidade ao governar o estado 
do Rio Grande do Sul, repassar esta 
responsabilidade aos municípios não 
reduziria o tamanho da conta?

Não devemos esquecer o princi-
pal motivo que nos trouxe até aqui. 
Com certeza eximir o estado de tal 
responsabilidade não só aliviaria os 
custos de manutenção da máquina 
pública como também nos isentaria 
de lidar com este assunto historica-
mente deficitário. Mas a maioria das 
pessoas já pode perceber que mi-
nhas ações não são prioritariamen-
te orientadas pela política; minha 
principal missão é reestruturar o es-
tado, proporcionar oportunidades e, 
consequentemente, melhorar a vida 
dos gaúchos. Embora 55% de nosso 

ensino fundamental já seja respon-
sabilidade do executivo municipal, 
não podemos esquecer que cada caso 
é um caso. É pra frente que se anda 
e, atualmente, nem todas as prefei-
turas estão preparadas para assumir 
este compromisso. 

Em todo este contexto, o aluno vem 
em primeiro lugar. Ele é o principal 
instrumento não só da educação mas 
também da possibilidade de um futu-
ro melhor. Tive responsabilidade ao 
lidar com nossas contas e é essa mes-
ma responsabilidade que me norteia 
ao tratar dos assuntos da educação. O 
Rio Grande do Sul está se reerguendo 
aos poucos, através de uma gestão que 
enxerga além. Nossa segurança está 
avançando; nossa economia, se esta-
bilizando, e, com mais esta parceria 
entre estado e municípios, nossa edu-
cação seguirá o mesmo caminho. 
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O EXEMPLO DA FMP 
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, especializado 
em Direito Público pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI) e Mestre em Direito pela FMP, David Medina é Promotor 
de Justiça no Rio Grande do Sul, onde já atuou como Coordenador do 
Centro de Apoio Operacional Criminal. O atual presidente e também 
professor da FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público), 
concedeu, à revista Em Evidência, entrevista exclusiva na qual pontua 
sobre o cenário atual do ensino superior e os diferenciais que fazem da 
FMP a melhor faculdade de direito do Estado. Confira
Maria Becchi

Qual a perspectiva de aumento da qua-
lidade do ensino no País?

Há um déficit cultural no país e uma 
desvalorização do ensino, especial-
mente dos professores, tanto no nível 
fundamental quanto no ensino mé-
dio, o que se reflete na qualidade do 
ensino superior de um modo geral. A 
tecnologia criou, por outro lado, uma 
cultura de imediatismo e superficia-
lidade da informação, a qual é bus-
cada em fontes cuja credibilidade é 
questionável, como canais de comu-
nicação virtual. O pouco estímulo à 
leitura compromete as competências 
e habilidades relacionadas ao racio-
cínio reflexivo, senso crítico qualifi-
cado e de comunicação. O ensino su-
perior acaba tendo que suprir lacunas 
históricas e estruturais decorrentes 
das deficiências da educação de base, 
mas essa tarefa acaba comprometi-
da pela mercantilização do ensino 
superior, com a grande proliferação 
de instituições mais comprometidas 
com o lucro do que com a qualidade. 
No âmbito do ensino jurídico, perce-
be-se uma perspectiva de piora, em 
função do aumento descontrolado 
da abertura de cursos, visualizando-
-se uma massificação e mercantiliza-
ção do ensino, o que evidentemente 
compromete a qualidade e cria uma 
saturação do mercado profissional.
 
Qual fórmula a FMP utiliza para ser a 

melhor faculdade de direito do Estado?

Nesse contexto de extremas dificul-
dades estruturais do ensino superior, 

a FMP oferece um ambiente focado 
no ensino do Direito. Este ambiente 
proporciona, desde o primeiro dia 
de aula, uma relação mais próxima, 
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O segredo do sucesso:
“Este ambiente proporciona, desde o primeiro dia de aula, uma relação 
mais próxima, personalizada, direta e mais assertiva entre professores, 
estudantes e colaboradores do corpo técnico, criando uma dinâmica 
de responsabilidade compartilhada pelo processo de crescimento 
profissional e acadêmico” - sobre a FMP
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personalizada, direta e mais assertiva 
entre professores, estudantes e cola-
boradores do corpo técnico, criando 
uma dinâmica de responsabilidade 
compartilhada pelo processo de cres-
cimento profissional e acadêmico, 
amparada numa política institucio-
nal de resultados e contrária à mas-
sificação. Isso significa que desde seu 
ingresso, o estudante se insere num 
ambiente profissional e numa cultura 
de foco nos estudos e na construção 
de uma carreira sólida, lastreada em 
conhecimentos técnicos e valores 
éticos. Nosso compromisso na FMP 
não é entregar um diploma, mas, sim, 
uma carreira profissional capaz de 
enfrentar com êxito os desafios do 
mercado de trabalho e da própria so-
ciedade.
 
Esta fórmula teria como ser empregada 
no ensino público?

Esta fórmula é perfeitamente aplicá-
vel a qualquer instituição de ensino 
que não tenha o lucro como premissa 
e sim como fator de sustentabilidade, 
já que esta fórmula se resume a com-
prometer professores e estudantes 
com o resultado. No ensino público, 
porém, existe o problema da exigên-
cia de professores com dedicação ex-
clusiva, o que acaba comprometendo 
a formação do estudante, na medida 
que professores sem a vivência práti-
ca limitam-se a ensinar a teoria dis-
sociada da experiência, deixando de 
oferecer uma formação mais consis-
tente para o exercício profissional. 

Nosso compromisso na 
FMP não é entregar um 
diploma, mas, sim, uma 
carreira profissional capaz 
de enfrentar com êxito 
os desafios do mercado 
de trabalho e da própria 
sociedade

“ 

” 
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Foto: Lucas Pfeuffer | OAB/RS
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A MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: 
AVANÇO OU PARADOXO?
Ricardo Breier, advogado, presidente da OAB/RS e Doutor em direito pela 
Universidade de Sevilla (Espanha)

debate em torno da am-
pliação da municipa-
lização do ensino fun-
damental no Brasil traz 

consigo temas muito relevantes da 
agenda da gestão pública brasileira. 
De um lado, a constante e permanen-
te tendência de aproximação das po-
líticas públicas às populações locais; 
de outro, as implicações financeiras 
acarretadas pela modificação estru-
tural na organização do ensino pú-
blico frente aos entes federativos.
 
Com efeito, a evolução constitucional 
brasileira, de matriz essencialmen-
te democrática, faz clara opção pelo 
processo de descentralização das de-

cisões administrativas. Neste sentido 
se posiciona a gestão do ensino fun-
damental mais identificada com as 
Secretarias Municipais de Educação, 
com maior aderência com as comu-
nidades locais e suas reais demandas.
 
A municipalização das diferentes po-
líticas atende ao disposto de forma 
contundente na Constituição no sen-
tido de um federalismo trino, integra-
do por União, Estado e Municípios, 
em que se insere de forma implícita 
o princípio da subsidiariedade. Nes-
ta linha interpretativa, regra geral, 
as competências devem ser exercidas 
pelas autoridades mais próximas do 
cidadão, exceto em situação em que 

a eficiência e economicidade remete-
rem à instância mais central.
 
Contudo - e este é o paradoxo – é 
inócua a ampliação das atribuições 
dos entes locais se não estiver de-
vidamente acompanhada de uma 
autonomia financeira estruturada e 
permanente. A carência de recursos 
que penaliza os Municípios remete 
a uma reflexão essencial acerca do 
aprimoramento do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), ainda que 
insuficiente, para suprir as demandas 
de financiamento na educação, e que, 
pela atual legislação, tem data para 
terminar: 31 de dezembro de 2020.
 
É fundamental - tão logo cessem os 
efeitos da intervenção federal no Rio 
de Janeiro - que se analise com muito 
equilíbrio a proposta de emenda cons-
titucional que torna permanente tal 
fundo, assim como outras estratégias 
de efetivo federalismo fiscal. Somente 
desta forma a municipalização do ensi-
no fundamental pode ser efetivamente 
vista como uma evolução na prestação 
de políticas públicas, aproximadas do 
cidadão, deixando de ser um paradoxo.
 
A Ordem dos Advogados do Brasil, 
por meio de suas comissões temáti-
cas, está atenta a este debate, diante 
do compromisso permanente de toda 
a advocacia gaúcha com as questões 
relevantes para a cidadania.
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Contudo - e este é o paradoxo – é inócua a 
ampliação das atribuições dos entes locais se 
não estiver devidamente acompanhada de uma 
autonomia financeira estruturada e permanente. A 
carência de recursos que penaliza os Municípios 
remete a uma reflexão essencial acerca do 
aprimoramento do Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação), ainda 
que insuficiente, para suprir as demandas de 
financiamento na educação

“ 

” 



EM EVIDÊNCIA 

Foto: Chico Pinheyro/Revista Em Evidência 

MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO PÚBLICO
Salmo Dias, prefeito de Rio dos Índios e ex-presidente da Famurs

Q uando o legislador, em 1988, definiu com-
petências na prestação de serviços públicos 
de educação entre os entes federados, pro-
curou responsabilizar cada um com a tarefa 
que melhor poderia cumprir. Parecia lógico 

que os municípios fizessem a gestão de escolas locais para 
o ensino fundamental, e que, na medida em que o alu-
no fosse crescendo, ingressasse em instituições de ensino 
maiores, passando por escolas estaduais de ensino médio, 
concluindo sua educação em grandes universidades fede-
rais.

Na prática, a realidade se mostrou diferente, porque quan-
do o Estado e a União não conseguem oferecer um serviço 
ao cidadão, o Município não pode se eximir de atendê-lo. 
Com o passar dos anos, as administrações municipais pas-
saram a atender todas as fases do ensino, pois os alunos 
não poderiam ficar sem educação. Prefeituras assumiram 
o transporte de alunos de escolas estaduais e estudantes 
universitários intermunicipais, e muitas, inclusive, 
construíram suas próprias escolas de ensino médio. 
Mas, como se tornou habitual, os municípios assu-
miram responsabilidades sem a devida contrapar-
tida financeira.

Se a omissão na prestação de serviços públicos 
é um problema, a concorrência entre os entes 
é ainda mais grave. Em algumas localidades, 
todas as manhãs, passam dois ônibus esco-
lares. Um para alunos da escola municipal, 
outro para alunos da escola estadual. Em 
muitos casos, as duas escolas estão lado 
a lado, e os dois ônibus estacionam na 
mesma rua. Esse é um exemplo comum 
de desperdício do dinheiro público.

O mundo muda, as necessidades coletivas 
mudam, e o setor público precisa acompa-
nhar essas mudanças. O número de alunos 
das escolas públicas vem diminuindo junto 
com a taxa de natalidade, e os municípios já 
comprovaram ser mais eficientes na prestação de 
serviços públicos que geram impacto local, como 
o ensino básico. A municipalização do ensino é um 
bom caminho para a melhoria dos serviços públicos, 
mas não podemos incorrer no velho erro de atribuir 

responsabilidades aos municípios sem os recursos neces-
sários, ou então, estaremos apenas aprofundando as dis-
torções do pacto federativo brasileiro.

Se a omissão 
na prestação de 
serviços públicos 
é um problema, 
a concorrência 
entre os entes é 
ainda mais grave

“ 

” 
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MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO E SEU CONTEXTO
Iradir Pietroski, Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS)

A educação é, dentre as políticas públicas, uma 
área que concentra debates intensos e, não 
raro, polarizados. Não é diferente com a mu-
nicipalização, medida que, desde sua propo-

sição, por Anysio Teixeira, encontra posições favoráveis 
e contrárias.
 
Por um lado, argumenta-se que a municipalização apro-
xima a tomada de decisões da comunidade escolar (pais, 
alunos e professores), permitindo soluções específicas 
para os problemas locais, bem como ampliando o controle 
social. Por outro lado, alega-se que, diante da disparidade 
de condições estruturais e técnicas entre os Municípios, a 
medida poderia ampliar as desigualdades regionais.
 
Em paralelo a esses debates, estudos com testes econo-
métricos buscam avaliar os impactos de experiências já 
consolidadas de descentralização do ensino para governos 
locais. De modo geral, as pesquisas realizadas em Municí-
pios brasileiros não encontraram efeitos positivos sobre o 
aprendizado dos alunos, tampouco sobre a evasão escolar 
ou a taxa de distorção idade-série. Em contrapartida, ava-

liações realizadas no México e no Chile, constataram que 
a municipalização, conjugada com medidas de prestação 
de contas dos gestores ao público (accountability), pro-
moveu melhorias na aprendizagem dos alunos.
 
A disparidade desses resultados e a própria polêmica de-
monstram que os efeitos da municipalização são condi-
cionados ao contexto no qual ela ocorre, razão pela qual 
Estados e Municípios devem deliberar, caso a caso, se esta 
medida é adequada e oportuna diante das condições lo-
cais. Nessa linha, além do impacto financeiro, é essencial 
que seja considerado o possível efeito da municipalização 
sobre a aprendizagem. Para tanto, devemos observar se 
os resultados educacionais da rede municipal têm sido 
satisfatórios, ou seja, se o desempenho médio dos es-
tudantes nos testes padronizados é condizente com as 
metas do Município e com o perfil socioeconômico do 
alunado.
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) pode con-
tribuir para estas análises, haja vista que, desde 2017, 
vem realizando auditorias operacionais com o intuito 
de analisar a eficiência e a eficácia das redes municipais 

de ensino fundamental. O essencial é que a decisão 
política sobre a municipalização não seja emba-

sada em considerações genéricas ou de simples 
conveniência, mas analisada em cada Municí-

pio, levando em consideração as evidên-
cias empíricas sobre o tema, os dados 

e indicadores da rede de ensino 
e a vontade da comunidade 

escolar.

O essencial é que a decisão política 
sobre a municipalização não seja 
embasada em considerações 
genéricas ou de simples conveniência, 
mas analisada em cada Município 

“ 

” 
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“A MUNICIPALIZAÇÃO 
DE UMA ESCOLA SÓ 
SE JUSTIFICA PELA 
CERTEZA DE QUE 
ESSE É O MELHOR 
CAMINHO PARA 
ATENDER MELHOR OS 
ALUNOS”
Ronald Krummenauer, secretário estadual da educação 
Maria Becchi

Qual o projeto do governo para conso-
lidar a municipalização do ensino fun-
damental?

O governo do Estado não possui uma 
política específica para a municipali-
zação do ensino. No entanto, acom-
panha esse movimento com muito in-
teresse. Temos um grupo de trabalho 
com representantes do governo, da 
Famurs e da União Nacional dos Diri-

gentes Municipais de Educação (Undi-
me) que estuda a situação das escolas. 
Tenho dito que precisamos pensar o 
Ensino Fundamental como um todo, 
compartilhando as ações entre os mu-
nicípios e o Estado. Em alguns casos, a 
municipalização vai ser o melhor ca-
minho. Talvez, em outros, o uso com-
partilhado de escolas pode ser a me-
lhor alternativa. Cada caso é um caso, 
mas o importante é trabalharmos em 
conjunto para encontrar uma educa-
ção melhor para nossos alunos e para 
o desenvolvimento do Estado.
 
A política de municipalização resultará no 
aumento da qualidade na prestação dos 
serviços, uma vez que haverá maior proxi-
midade do sistema com a comunidade?

A municipalização de uma escola só 
se justifica pela certeza de que esse é 
o melhor caminho para atender me-
lhor os alunos. Nos casos em que isso 
não ficar evidente, a municipalização 
não terá prosseguimento.
 
O governo tem a intenção de trabalhar 
com os municípios dentro de um crono-

grama? Qual seria este prazo?

A municipalização do ensino não 
pode ser uma imposição e, sim, algo 
construído por todos os entes envol-
vidos. As municipalizações, como já 
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A municipalização de 
uma escola só se justifica 
pela certeza de que esse 
é o melhor caminho para 
atender melhor os alunos. 
Nos casos em que isso 
não ficar evidente, a 
municipalização não terá 
prosseguimento

“ 

” 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA
Segundo o secretário, “a municipalização do ensino não pode ser uma imposição e, sim, algo construído por todos os 
entes envolvidos”

foi dito, serão tratadas de forma in-
dividual com o objetivo de melhorar 
o atendimento dos alunos.
 
Como fica o financiamento deste proces-
so? Onde o município assumiria o co-

mando da área de ensino fundamental?

O financiamento para a educação é es-
tabelecido pelas Leis Orgânicas dos Mu-
nicípios, pelo Fundeb e outros recursos 
federais importantes como o PDDE (Pro-

grama Dinheiro Direto na Escola), PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) e PNAT (Programa Nacional de 
Transporte Escolar). Ou seja, caso houver 
interesse do município, existem verbas 
federais para iniciativa.
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EM TAQUARI,  
A EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL 
A municipalização do ensino fundamental já é uma realidade em 55% 
dos municípios do Rio Grande do Sul. Na maioria dos casos, os alunos 
encontram uma infraestrutura e logística muito mais avançada em relação 
àquela que o Estado proporciona. Escolhemos o município de Taquari 
como exemplo desta nova realidade que desponta no horizonte da 
educação pública. Confira 
André Liziardi | Edição: Maria Becchi

Parceria 
A Administração Municipal, através da 
Secretaria de Educação, assumiu, em 
2018, turmas de educação infantil nas 
Escolas Estaduais Leite Costa e Mene-
zes. Pelo acordo entre o Município e a 
3° CRE, a Secretaria de Educação forne-
cerá professores, apoio pedagógico, ma-
terial, merenda e transporte aos alunos, 
enquanto o Estado cede as salas de aula 
nas escolas parceiras.

Programa Jovem 
Empreendedor Primeiros 
Passos
Através de uma parceria com o SEBRAE, 
a prefeitura de Taquari está implantan-
do o Programa Jovem Empreendedor 
Primeiros Passos (JEPP) na Rede Mu-
nicipal de Ensino. Serão 1.200 alunos, 
do 1° ao 9° ano, que participarão do 
programa a partir de agosto. O JEPP é 
uma metodologia que tem como obje-
tivo estimular a criatividade e o pensa-
mento crítico dos alunos, incentivando 
comportamentos empreendedores e 
estimulando o protagonismo juvenil e a 
iniciativa futura. Com linguagem adap-
tada para cada faixa etária, os alunos re-
ceberão noções do que o empreendedo-
rismo significa para alcançar objetivos 
e realizar projetos de vida. Para isso, os 
professores receberão a capacitação que 
possibilita que atuem como facilitado-
res da metodologia junto aos alunos em 
sala de aula.

Uniformes Escolares 
Um dos compromissos da administra-
ção é a entrega dos uniformes escolares 
para os alunos de rede municipal. Em 
2018, foram investidos R$ 360.635,00 
para garantir os kits de uniformes de 
mais de 2.500 alunos. Os uniformes 
representam a continuidade de um 
dos compromissos do município com 
a educação, cujo objetivo principal é o 
ensino de qualidade aliado a condições 
igualitárias para todos os alunos. A dis-
tribuição dos uniformes contempla os 
estudantes das 13 escolas municipais, 
mais as turmas assumidas pelo municí-
pio em educandários estaduais.

Kit Material Escolar
Buscando a permanência e a inclusão 
dos alunos nas escolas municipais, a ad-
ministração municipal realiza a entrega 
de kits de material escolar a todos os 
estudantes, além de materiais coletivos 
que ficam nas escolas para serem usa-
dos durante o ano letivo. A distribuição 
do material escolar teve o investimento 
de R$ 120.558,08.

Combate à homofobia
Com o objetivo de promover o debate 

EDUCAÇÃO É 
FUNDAMENTAL: 
Na foto, o prefeito 
de Taquari, Emanuel 
Hassen, entrega kit 
de material escolar 
a aluno do ensino 
municipal

EM EVIDÊNCIA
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MATERIAL ESCOLAR:
A distribuição do material escolar teve o investimento de R$ 120.558,08

UNIFORMES:
Em 2018, foram investidos R$ 
360.635,00 para garantir os kits de 
uniformes de mais de 2.500 alunos

sobre a homofobia nas escolas, a Pre-
feitura de Taquari, através da Secretaria 
de Educação, realizou, em abril, uma 
palestra para as diretoras e superviso-
ras das escolas municipais com o tema 
“Combate à homofobia”. Ao longo do 
encontro, o palestrante Douglas But-
zke, ativista de Direitos Humanos, falou 
sobre preconceito no ambiente escolar 
e apresentou dados sobre a violência 
contra a população LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 
e Transgêneros). Conforme a coorde-

nadora da Secretaria de Educação, Ana 
Paula Arnt, a administração municipal 
busca uma educação mais plural e aces-
sível para todos. “Essa busca passa pela 
troca de experiência e capacitação, para 
que o ambiente escolar seja um espaço 
igualitário e para que possamos, assim, 
ter uma escola que respeite, cada vez 
mais, a diferença e a diversidade de to-
dos”, afirmou Ana Paula.

Alimentação saudável 
A Prefeitura de Taquari, através da Se-

cretaria de Educação, garante refeições 
saudáveis a mais de 1.800 alunos da 
rede municipal de ensino, entre educa-
ção infantil e fundamental. A nutricio-
nista da pasta, Vanderleia Machado, que 
é responsável por formular a alimen-
tação das crianças, monta cardápios 
de modo a suprir as necessidades nu-
tricionais dos estudantes. As refeições 
seguem também as normas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), o qual destina valores su-
plementares às contrapartidas do mu-
nicípio para a aquisição dos alimentos.

Microônibus para transporte escolar
Em março deste ano, a Prefeitura de 
Taquari, através da Secretaria de Educa-
ção, adquiriu um micro-ônibus com 29 
lugares para servir no transporte esco-
lar do município. O veículo foi adquirido 
com recursos próprios, no valor de R$ 
275.500,00.

Inclusão
O município de Taquari trabalha com 
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projetos inclusivos e é pioneiro na criação do cargo de Professor de AEE 
(Atendimento Educacional Especializado), que realiza um trabalho 
multidisciplinar e inclusivo dos alunos com algum tipo de deficiência. 
Além disso, todos os alunos autistas da rede municipal têm acompa-
nhamento de um auxiliar nas atividades escolares, que auxilia o es-
tudantes em suas tarefas, além de trabalhar com o restante da equipe 
multidisciplinar na elaboração de atividades direcionadas para esses 
estudantes. Hoje, são cerca de 60 alunos com algum tipo de deficiência 
atendidos pela rede municipal, conforme o censo escolar de 2017.

Capoeira e Música
Todos os alunos das turmas de Pré-A e Pré-B têm aula de Capoeira na 
rede municipal. Já a aula de música é oferecida para todos os estudan-
tes da educação infantil. O trabalho faz parte de uma ação que visa va-
lorizar a prática esportiva e cultural dos alunos e das escolas atendidas.

Atendimento multidisciplinar 
A Prefeitura de Taquari, através da Secretaria de Habitação e Assistência 
Social, realiza o atendimento multidisciplinar de centenas de crianças e 
jovens dentro do Sistema de Atendimento Multidisciplinar da Criança 
e do Adolescente (Samca), com um conjunto de regras, ações e serviços 
destinados a atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudi-
ólogos e de educação física. A criação do Samca, instituída através da 
Lei nº 3.985 de 2017, busca o acolhimento de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, com problemas de aprendizado, 
psicossociais ou outras questões que necessitem de acompanhamento 
preventivo ou especializado. O programa realiza cerca de 90 atendi-
mentos por mês.

CAPOEIRA:
Todos os alunos das turmas de Pré-A e Pré-B têm aula de Capoeira na rede municipal

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL:
As refeições seguem todas as normas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

MÚSICA:
As aulas de música são oferecidas para todos 
os estudantes da educação infantil



EM EVIDÊNCIA | Ano 8 - Nº 62 - 2018 49

Projeto de Incentivo à Leitura

A Administração Municipal, através da Secretaria de 
Educação, mantém desde 2017 o Projeto de Leitura 
com todos os alunos da Rede municipal, do berçário 
ao nono ano e EJA. O objetivo do projeto é incenti-
var a leitura e formar leitores através de atividades 
interdisciplinares que são trabalhadas no ambiente 
escolar, respeitando a vivência e realidade dos estu-
dantes.

Empresa inclusiva
Dentro do processo de inclusão nas escolas, a Administração 
de Taquari, em parceria com a Calçados Beira Rio, implantou 
o Projeto Empresa Cidadã no município. A proposta da ação é  
alcançar alunos à partir dos 16 anos, que realizaram uma forma-
ção com atividades psicopedagógicas, ministradas por uma pro-
fissional da empresa e pela professora atendimento educacional 
especializado da rede municipal, Lisandra Coutinho. Na última 
formação as aulas  foram realizadas na Emef Osvaldo Ferreira 
Brandão, depois os jovens foram para empresa, acompanhados 
da professora Lisandra, para concluir o curso e serem integra-
dos no quadro de funcionários da empresa. Cada aluno é acom-
panhado por um funcionário da empresa durante o período de 
adaptação.

Novas creches
Em busca de aumentar as vagas na educação infantil do município, e 
integrar ainda mais a comunidade no âmbito escolar, a Administração 
de Taquari trabalha na construção de duas novas creches na cidade. 
As Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) dos Bairros Léo 
Alvim Faller e Colônia 20 estão sendo erguidas e finalizadas para abrir 
mais de 240 novas vagas paras as crianças na rede municipal.

A coordenadora de Educação, Ana Paula Arnt, destacou que as vagas 
vão auxiliar muitas famílias. “Mais de duzentas e quarentas novas 
vagas representam que centenas de famílias poderão ter uma edu-
cação de qualidade para seus filhos. Além de poderem dedicaram-se 
mais ao desenvolvimento profissional e familiar”, salientou.

OFICINA E LEITURA:
Na foto, durante oficina do livro infantil “O 
minhoco apaixonado”

NOVAS VAGAS: 
A administração de Taquari trabalha na 
construção de duas novas creches na cidade

PROJETO EMPRESA CIDADÃ:
A proposta da ação é  alcançar alunos à partir dos 16 anos
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ACONTECEU

ANTONIO CETTOLIN É O NOVO 
PRESIDENTE DA FAMURS 
O prefeito de Garibaldi foi escolhido pelos colegas de partido (MDB) para 
presidir a maior entidade municipalista do Estado 
Luiza Fonseca 

prefeito de Garibaldi, 
Antonio Cettolin, é o 
novo presidente da Fa-
murs. Ele foi eleito no dia 

17 de maio para comandar a entidade 
na gestão 2018/2019. A chapa, enca-
beçada por Cettolin, recebeu 137 vo-
tos de prefeitos gaúchos. Não foram 
registrados votos brancos e nulos. 

Cettolin substituirá o presidente Salmo 
Dias de Oliveira na direção da entida-
de. Seu objetivo é dar prosseguimento 
ao trabalho da entidade com dedicação 
e perspicácia. “Ser prefeito é algo mui-

to bom, pois procuramos fazer o bem 
e ajudar as pessoas que precisam. Esta 
casa é maior que nós e vamos respeitar 
e trabalhar. Com o apoio dos técnicos e 
a participação dos prefeitos, mantere-
mos a excelência”, explanou.

O prefeito de Garibaldi foi escolhido 
pelo Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB) para a presidência da 
Famurs após eleição interna. Cetto-
lin venceu o pleito ao obter 81 votos 
de prefeitos e vices do MDB gaúcho. 
Também disputou a indicação do 
partido o prefeito de Estrela, Rafael 

Mallmann, que recebeu 71 votos.

A indicação de Antonio Cettolin obe-
dece a um acordo firmado entre os 
partidos com mais prefeitos no Estado. 
Estabelecido em 2005, o acerto deter-
mina o rodízio de legendas na direção 
da entidade entre 2016 e 2020. Segun-
do partido com o maior número de 
prefeitos eleitos em 2016, o MDB obte-
ve o direito de escolher o presidente da 
Famurs em 2018. O Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT) e o Partido dos 
Trabalhadores (PT) completam a lista. 
O Progressistas (PP), que elegeu mais 

O

SOBRE A FAMURS: 
“Esta casa é maior que nós e vamos respeitar e trabalhar. Com o apoio dos técnicos e a participação dos prefeitos, 
manteremos a excelência” 
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NOVA DIRETORIA – GESTÃO 2017/2018

PRESIDENTE
Antonio Cettolin (PMDB)
Garibaldi – Amesne 

1º VICE-PRESIDENTE
Adroaldo Conzatti (PSDB)
Encantado – Amvat
 
2º VICE-PRESIDENTE
Paulo Roberto Butzge (PSB)
Candelária – Amvarp
 

Antonio 
Cettolin 
foi capa da 
revista Em 
Evidência na 
edição 58. 

prefeitos na última eleição municipal, 
foi representado por Salmo Dias de 
Oliveira, que está à frente da prefeitu-
ra de Rio dos Índios. Salmo iniciou seu 
mandado na Presidência da Famurs em 
6 de julho de 2017.

Perfil
Prefeito de Garibaldi pela quarta vez, 
Antonio Cettolin tem 58 anos e é natural 
do município. É técnico agrícola e cur-
sou Administração de Empresas. Iniciou 

sua carreira política em 1981 e disputou 
sua primeira eleição em 1996, quando 
recebeu a segunda maior votação para 
o legislativo municipal. Após presidir a 
Câmara de Vereadores, foi eleito para 
o seu primeiro mandato como prefei-
to em 2000 e reeleito no ano seguinte. 
Tornou-se prefeito novamente em 2012 
e foi reeleito no último pleito municipal. 
Presidiu a Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste (Amesne) 
por duas vezes: em 2005 e 2017. Casado 

com Regina Guimarães, é pai de Diego, 
Diogo e Douglas.

3º VICE-PRESIDENTE
Edivan Fortuna (DEM)
Cacique Doble – Amunor
 
1º SECRETÁRIO
Silvio Luis da Silva Rafaeli (PDT)
Tapes – Acostadoce
 
2º SECRETÁRIO
Daniel Pereira Almeida (PT)
Butiá – Asmumrc
 

1º TESOUREIRO
Cássio Nunes Soares (PP)
Pantano Grande – Amvarp
 
2º TESOUREIRO
Tito Lívio Jaeger Filho (PTB)
Taquara – Ampara
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deputado Luís Augusto Lara (PTB), 
representando a Assembleia Legis-
lativa, entregou, no dia 28 de junho, 
a 54ª Medalha da Legislatura para a 

pelotense Maria Eulalie Fernandes, coordenado-
ra geral do Banco Madre Tereza de Calcutá. 
 
O Salão Júlio de Castilhos ficou lotado de amigos, 
familiares e admiradores do trabalho voluntário 
e humanitário realizado por Eulalie. Na cerimô-
nia, o Deputado Lara destacou que Maria Eulalie 
é um "exemplo de brasileiro que queremos". "É 
uma mulher forte, que se dedica aos outros e rea-
liza um trabalho que já ultrapassou as fronteiras 
de Pelotas. É uma vida inteira de dedicação aos 
pobres", afirma Lara.
 

O

Além do Banco Madre Tereza de Calcutá, a homena-
geada é fundadora do grupo de apoio do Cerenepe, 
que atende 350 crianças especiais em Pelotas, e do 
grupo Bom Pastor, da Escola Alfredo Dub, que atende 
crianças surdas da região Sul do Estado. "Num mo-
mento em que o Brasil está descrente na classe polí-
tica, é do movimento comunitário que virá a solução. 
Por isso, precisamos exaltar o exemplo desta guerrei-
ra", salienta o Deputado Lara.
 
O Banco Madre Tereza de Calcutá atende 1,3 mil 
famílias de baixa renda, com distribuição de mais 
de 15 toneladas de alimentos e 30 mil pessoas de 
roupas anualmente, e oferece cursos profissiona-
lizantes. "Eu sou abençoada e recebo a bênção de 
Deus todos os dias neste trabalho. Só posso agra-
decer", diz Maria Eulalie.

LARA HOMENAGEIA MARIA 
EULALIE POR TRABALHO 
SOCIAL EM PELOTAS
Na cerimônia, o Deputado Lara destacou que Maria Eulalie é um 
"exemplo de brasileiro que queremos"
Mauricio Tonetto

PRESTÍGIO:
O Salão Júlio de Castilhos ficou lotado de amigos, familiares e 
admiradores do trabalho voluntário e humanitário realizado por 
Eulalie

RECONHECIMENTO:
Deputado Luís Augusto Lara ao lado da 
homenageada, Maria Eulalie, durante entrega 
da 54ª Medalha da Legislatura
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Rodrigo Giacomet 
Cientista político

OPINIÃO 

á algum tempo 
acompanho o tra-
balho de Lucio Vaz, 
e tenho admiração 

pelo resultado deste, que é a re-
vista Em Evidência. Impossível 
não lembrar Gut-
temberg, que, para 
se tornar o pio-
neiro da impren-
sa, empreendeu 
todo seu esforço 
em uma ideia. A 
cada mês, Lucio 
começa uma nova 
edição, dirigindo 
e supervisionando 
todo o processo de 
produção, fazendo 
também o traba-
lho comercial e, 
acredito, sem tirar 
os olhos da distri-
buição. Um traba-
lho de artesão, em 
pleno século XXI.

Em tempos de re-
des sociais, fake 
news, verdades 
duvidosas, notí-
cias curtas e efê-
meras, a Em Evi-
dência consegue 
manter vivo o verdadeiro pro-
pósito de uma revista, que é re-
ver os fatos de um determinado 
período, abordando um assunto 
específico, que, nesse caso, é a 
política gaúcha. Quando, pelo 
Rio Grande, o leitor se depa-
ra com a revista Em Evidência, 

H
A IMPORTÂNCIA DO 
REGISTRO

tem um contato privilegiado 
com os acontecimentos políti-
cos da capital dos gaúchos, com 
o trabalho de nossos repre-
sentantes em Brasília, e com 
as boas práticas de gestão dos 

municípios. Isso 
qualifica o debate 
político. O cuida-
do da equipe em 
produzir a revis-
ta com um papel 
de qualidade, sem 
economizar na de-
finição das ima-
gens, também faz 
com que os repre-
sentados estejam 
mais próximos de 
seus representan-
tes. Torna a leitura 
agradável, e ainda 
permite o registro 
físico dos aconte-
cimentos.

Alegra-me perce-
ber que, nas úl-
timas edições, as 
pautas econômi-
cas e empresariais 
ocupam maior es-
paço nessas pági-
nas. Esse avanço 

traduz a realidade de um povo 
que trabalha muito e contribui 
para a independência da revis-
ta. Tenho certeza de que os lei-
tores, assim como eu, apreciam 
a revista Em Evidência e valori-
zam o trabalho da equipe que a 
produz.

Em tempos de 
redes sociais, fake 
news, verdades 
duvidosas, notícias 
curtas e efêmeras, 
a Em Evidência 
consegue manter 
vivo o verdadeiro 
propósito de uma 
revista, que é 
rever os fatos de 
um determinado 
período, 
abordando 
um assunto 
específico, que, 
nesse caso, é a 
política gaúcha

“ 

” 
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CAPITAL NACIONAL DO 
MOSCATEL: PROJETO É 
APROVADO PELA CCJ
Proposta do deputado federal Henrique Fontana (PT/RS), que denomina 
Farroupilha como Capital Nacional do Moscatel, passa pela Câmara dos 
Deputados
Renata Parisotto 

arroupilha se encaminha 
para ser, oficialmente, a Ca-
pital Nacional do Moscatel. 
O projeto do deputado Hen-

rique Fontana (PT-RS), que tramitava 
desde 2013 na Câmara dos Deputados, 
teve seu parecer final aprovado no dia 
23 de maio, pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) do Legislativo.

O artigo primeiro do Projeto de Lei 
Nº 5.602/2013, que confere o título 

de Capital Nacional de Uva Moscatel, 
diz que “É conferido o título de ‘Capi-
tal Nacional do Moscatel’ à cidade de 
Farroupilha, no Estado do Rio Grande 
do Sul”.

Segundo o Prefeito Claiton Gonçal-
ves, a distinção como Capital Na-
cional do Moscatel é um passo im-
portante para alavancar o turismo e 
valorizar o setor vitivinícola. “O pro-
jeto é importante para Farroupilha 

pela questão do turismo, pela pro-
dução da uva e do vinho, em nome 
do trabalho dos vitivinicultores, da 
relação deles com o desenvolvimento 
do nosso município e da importância 
de se resgatar historicamente a maior 
produção de uva moscato do Brasil 
inteiro” destaca. Para o prefeito, a 
aprovação é definitiva. “O que foi la-
vrado na Comissão de Constituição e 
Justiça é definitivo. Isso já está resol-
vido” comemora.

CAPITAL NACIONAL DO MOSCATEL:
O artigo primeiro do Projeto de Lei Nº 5.602/2013 diz que “É conferido o título de ‘Capital Nacional do Moscatel’ à 
cidade de Farroupilha, no Estado do Rio Grande do Sul”

FARROUPILHA

F



Município é destaque na 
produção de espumante 
moscatel
Ideal para celebrar os bons momentos 
da vida, o espumante moscatel vem 
conquistando cada vez mais paladares. 
A bebida tem baixo teor alcoólico, aro-
ma frutado, frescor e uma doçura in-
confundível, o que torna seu consumo 
agradável e apropriado para diferentes 
ocasiões. Não há dúvida que o mos-
catel é perfeito para comemorar. Mas, 
certamente, ele também merece ser 
comemorado, afinal, é em função dele 
que a produção brasileira vitivinícola 
está cada vez mais conhecida em todo 
o mundo.

Por ser a maior produtora de uvas mos-
catéis do Brasil – variedade utilizada na 
elaboração deste espumante – a cidade 
de Farroupilha se fortalece como uma 
região de extrema importância para 
expansão do produto no país e até fora 
dele. Para fomentar ainda mais o setor 
no município e divulgar o nome da ci-
dade como a terra do moscatel, vitivi-
nicultores, poder público, associações 
e entidades não poupam esforços: os 
investimentos vão desde a qualificação 
da produção e participação em con-

DESTAQUE: 
Nos últimos anos, os moscatéis ganharam visibilidade e prestígio através 
das premiações obtidas em diversos concursos pelo mundo

cursos mundiais, até a promoção de 
eventos que dão visibilidade e atraem 
turistas para o município.

Uma das principais ações foi a cria-
ção da Associação Farroupilhense de 
Produtores de Vinhos, Espumantes, 
Sucos e Derivados (Afavin), em 2005. 
Entre seus objetivos estão o estímulo 
à pesquisa vitivinícola, a qualificação 
dos produtos, a promoção do poten-
cial turístico da região e a preservação 
da indicação geográfica dos vinhos e 
derivados do município. Atualmente, 
a entidade conta com nove empresas 
associadas.

Outro item de extrema importância 
foi a parceria firmada entre a Afavin e 
a Prefeitura para a realização de ativi-
dades e eventos festivos que estimu-
lassem ainda mais o consumo do mos-
catel e de outros produtos derivados 
da uva. “A doçura e o aroma intenso 
do moscatel não poderiam ficar restri-
tos apenas aos profissionais da área e 
aos já conhecedores da bebida. Dessa 
união surgiram bons resultados, como 
o Festival do Moscatel, o Carnaval do 
Moscatel, a Seleção de Vinhos e a pro-
gramação especial realizada aqui em 
Farroupilha no Dia do Vinho”, cita o 

prefeito Claiton Gonçalves.

Reconhecimento nacional e 
internacional
O destaque dos produtos farroupilhen-
ses nos cenários nacional e interna-
cional também contribui para o cres-
cimento do setor. Nos últimos anos, 
os moscatéis ganharam visibilidade e 
prestígio através das premiações obti-
das em diversos concursos pelo mun-
do, como, por exemplo, os casos das 
empresas Basso, Cave Antiga e Perini 
que, em 2012, conquistaram três me-
dalhas com seus espumantes no 12º 
Muscats Du Monde, na França, sendo 
que o Cave Antiga repetiu a conquis-
ta da prata no ano seguinte. Em 2013, 
foram nove medalhas entregues a pro-
dutos farroupilhenses no 8º Concurso 
do Espumante Brasileiro. Adega Chesi-
ni, Cave Antiga e Cooperativa Vinícola 
São João receberam o Ouro pelos seus 
moscatéis e a Basso ficou com a meda-
lha de Prata com o seu rosé.

Já no 7º Concurso Internacional de Vi-
nhos do Brasil, em 2014, foram 16 meda-
lhas, com destaque para o ouro da Adega 
Chesini e para as duas medalhas de prata 
da Vinícola Perini. Em 2015, o 9º Con-
curso do Espumante Brasileiro premiou 
os produtos da Basso, Perini, Cooperati-
va Vinícola São João e Cave Antiga. Em 
2016, a Perini comemorou novamente 
mais conquistas na 5ª edição da Grande 
Prova Vinhos do Brasil, recebendo me-
dalhas de ouro para o seu moscatel.

O número grandioso de premiações 
não é por acaso. Para o Sommellier for-
mado pela Ciclo das Vinhas Escola do 
Vinho, em São Paulo, Gabriel Tavares, 
o moscatel de Farroupilha tem carac-
terísticas diferenciadas, que além de 
atestarem sua qualidade, chamam a 
atenção pela peculiaridade: “Ele tem 
frescor e uma acidez ideal para con-
trabalancear com o próprio doce, o que 
fundamental para não ficar enjoativo. 
É de uma capacidade gastronômica 
interessante para a harmonização, es-
pecialmente para sobremesas. Isso me 
chama a atenção, assim como intensi-
dade do perfil aromático de frutas e a 
espuma fofa”, avalia.
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FESTIVAL DO MOSCATEL:
Com o objetivo de divulgar em âmbito nacional o posto ocupado por Farroupilha de maior produtor brasileiro de 
uvas moscatéis, o Festival foi realizado pela primeira vez em 2012

Além da qualidade que as uvas mos-
catéis proporcionam ao espumante 
farroupilhense, uma das variedades – 
a Moscato Branco – também é origi-
nal. Presente na Serra Gaúcha desde 
os anos 1930 ela somente é cultivada 
comercialmente no Brasil, princi-
palmente em Farroupilha. O fato foi 
confirmado pelo ampelógrafo francês 
Jean-Michel Boursiquot, da Universi-
dade SupAgro, de Montpellier (Fran-
ça). Mundialmente conhecido por ter 
redescoberto, no Chile, a variedade 
Carmenère, ele esteve na região em 
2014 e contribuiu para a concessão 
do registro da Indicação Geográfica 
Farroupilha para vinhos finos mos-
catéis, publicada em 2015 pelo Insti-
tuto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI).
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FESTIVAL DO MOSCATEL
Com o objetivo de divulgar em 
âmbito nacional o posto ocupado 
por Farroupilha de maior produtor 
brasileiro de uvas moscatéis, 
o Festival foi realizado pela 
primeira vez em 2012, junto à 
20ª Fenakiwi. No ano seguinte, o 
evento enogastronômico ganhou 
formato diferenciado, conferindo 
expressividade e atraindo muitos 
turistas à Serra Gaúcha.

SELEÇÃO DE VINHOS
Realizada desde 2006, o 
evento deu início à promoção 
do potencial vitivinícola de 
Farroupilha e das particularidades 

da produção local.  Avanços 
foram semeados ao longo das 
edições como a inédita premiação 
Moscatel Premium, conferida ao 
vinho e espumante moscatéis 
que atingem maior pontuação.

DIA DO VINHO
O Dia do Vinho é realizado 
pelo Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin), pela Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e 
Irrigação do Rio Grande do Sul 
e pelo Sindicato Empresarial de 
Gastronomia e Hotelaria (SEGH) 
Região Uva e Vinho. Todos os 
anos uma programação especial 
é realizada no município.
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MANDATO

COVATTI FILHO:  
UM DEPUTADO MUNICIPALISTA
O gabinete do deputado é considerado uma verdadeira embaixada dos 
municípios, em razão ao apoio técnico, jurídico e de acompanhamento 
das demandas municipais
Roberto Soso | Edição: Maria Becchi
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s municípios têm um 
grande aliado em Bra-
sília: o jovem deputado 
federal Covatti Filho. 

Mesmo no exercício de seu primeiro 
mandato, o trabalho do parlamentar 
já o credenciou como uma das prin-
cipais lideranças da causa munici-
palista, a ponto de ser considerado o 
segundo deputado do país que mais 
defende a pauta da Confederação Na-

O cional de Municípios, a CNM.

Covatti entende que é na promoção 
e valorização do município junto ao 
Estado que se encontra a chave para o 
desenvolvimento que as cidades tan-
to almejam: “É impossível os municí-
pios poderem cumprir as responsabi-
lidades que lhe são inerentes se estão 
sendo imobilizados por um Pacto Fe-
derativo desigual e injusto, que dis-

tribui responsabilidades e obrigações 
sem a correspondente destinação de 
seus recursos”.

Para acabar com essa distorção fe-
derativa, recentemente, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
da Câmara dos Deputados aprovou 
parecer do deputado Covatti Filho à 
PEC 188/16, que acaba com a trans-
ferência de serviços aos municípios 

RECONHECIMENTO:
Covatti Filho é o 2º deputado do país que mais defende a pauta municipalista, segundo ranking da CNM, que 
identifica e classifica os parlamentares pela atuação em pautas municipalistas



- Relator das PECs 188/16 
e 122/15, que proíbem 
qualquer transferência de 
responsabilidade aos municípios 
sem a devida contrapartida 
de recursos, ou seja, acaba 
com a distorção federativa, 
onde a União delega apenas 
a obrigatoriedade sem 
disponibilizar os recursos 
necessários para o custeio;

- Protagonista no projeto de 
redistribuição de R$ 6 bilhões 
do ISS entre todos os municípios 
brasileiros;

- Articulação para a derrubada 
do Veto do Encontro de Contas, 
possibilitando que os municípios 
saibam exatamente o valor total 
de suas dívidas previdenciárias;

- Apoio para o aumento de 1% do 
FPM, o que significou incremento 

DESTAQUES DO MANDATO

de R$ 4 bilhões aos cofres 
municipais;

- Apoio para parcelamento 
da dívida previdenciária dos 
municípios em até 200 meses 
e com redução de 25% dos 
encargos, 25% da multa e 80% 
dos juros incidentes. Assim, os 
municípios deixaram de pagar 
para a União cerca de R$ 30 
bilhões;

- Mobilização, junto a CNM, para a 
conquista do Auxílio Financeiro 
de Fomento das Exportações 
no valor de R$ 1,9 bilhão aos 
municípios;

- Na presidência da Comissão de 
Finanças e Tributação, evitou 
que avançassem propostas 
descabíveis e que pudessem 
comprometer ainda mais as 
finanças municipais.

sem a correspondente contrapartida 
de recursos. 

Segundo o deputado, essa é a proposta 
mais importante do movimento muni-
cipalista. “A descentralização dos ser-
viços públicos não pode ser uma via de 
mão única, em que o maior ente fede-
rado delega apenas a obrigatoriedade 
da realização de determinado gasto. É 
necessário descentralizar, também, as 
fontes de receitas e os recursos finan-
ceiros que irão custear esses gastos. Do 
contrário, a autonomia e a sustentabi-
lidade financeira dos municípios en-
tram em risco, agravando ainda mais a 
crise que se assola”.

Esse trabalho fortaleceu o diálogo do 
deputado Covatti Filho junto às institui-
ções ligadas aos municípios. Enquanto 
presidente da Comissão de Finanças e 
Tributação, Covatti Filho buscou apoio 
técnico e jurídico da CNM e FAMURS 
para evitar que avançassem na Câmara 
dos Deputados propostas descabíveis e 
que pudessem comprometer ainda mais 
as finanças municipais.

MUNICIPALISTA:
O deputado Covatti Filho foi protagonista no projeto de redistribuição de R$ 6 bilhões do ISS entre todos os 
municípios brasileiros
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CDP COMPLETA  
20 ANOS 
A empresa, que presta serviços de assessoria jurídica, 
administrativa e de gestão ampla, é atualmente 
requisitada por mais da metade das prefeituras do Rio 
Grande do Sul
Lucio Vaz 

Consultoria em Direito 
Público (CDP) completa 
duas décadas de intensa 
atividade pelo Rio Gran-

de do Sul e em alguns setores públicos 
do restante do país. O surgimento da 
consultoria decorreu da necessidade 
de preencher uma lacuna no atendi-
mento aos administradores públicos, 
especialmente em duas áreas vitais: a 
jurídica e a de gestão.

Neste contexto, a CDP buscou adotar 
uma prática de trabalho consubstan-
ciada na união de um processo de 
controle, ajuste dos atos com a legis-
lação, compatibilização dos procedi-
mentos e planos de governo, com a 
adoção de medidas continuadas de 
gestão, para que determinada inicia-
tiva ou projeto se tornasse uma rea-
lidade no âmbito local, devidamente 
adequado às restrições e limites le-
gais.

Em vista disso, aliado à necessidade 
de apresentar aos administradores 
públicos alternativas para o melhor 
desempenho de suas atividades, tan-
to executivas como legislativas, a 
CDP - Consultoria em Direito Público 
foi fundada em 02 de março de 1998 
para ser uma verdadeira ferramenta 
de trabalho dos administradores.

Profissionais com longa experiência 
na vida pública e no próprio direi-
to administrativo foram reunidos. 
O objetivo foi o de formar um corpo 
de assessoramento técnico capaz de 

abranger toda esfera pública, com 
ênfase maior para a Administração 
Municipal.

A CDP passou, desde seu início, a 
prestar serviços de assessoria jurídi-
ca, administrativa e de gestão ampla, 
englobando pareceres, orientações 
gerais, elaboração de projetos de lei, 
licitações, quadro de pessoal, tribu-
tário, atuação junto ao Tribunal de 
Contas do Estado e outras orienta-
ções de processos judiciais dos entes 
federados e de seus gestores. Os ór-
gãos de controle, como Tribunal de 
Contas e Ministério Público, estão 
cada vez mais aparelhados e tecnica-
mente preparados para exercer a sua 
atividade de fiscalização com rigor e 
elevado grau de detalhamento.

Isso importou sempre na necessidade 
de o gestor estar cada vez mais prepa-
rado, capacitado, qualificado e devi-
damente assessorado para enfrentar 
os desafios cotidianos de gerir uma 
receita insuficiente, para uma des-
pesa crescente. O entendimento da 
CDP desde sua criação é de que não 
basta apenas aplicar corretamente os 
recursos públicos, mas, sim, utilizar 
as ferramentas de gestão adequadas à 
legislação, construindo alternativas e 
soluções para a comunidade, visando 
ampliar a atuação do poder público, 
aumentando também o grau de efici-
ência e eficácia na execução das polí-
ticas voltadas à comunidade.

Hoje, a CDP atende mais da metade dos 

municípios no Estado do RS, e o cres-
cimento tem se mostrado paulatino e 
consistente ao longo dos anos. A bus-
ca da qualidade é permanente, razão 
pela qual conta com a CERTIFICAÇÃO 
ISO 9001:2000. Esta Certificação re-
presentou um avanço considerável na 
qualificação da prestação de serviços 
de assessoria e consultoria em gestão e 
administração pública, proporcionan-
do aos Municípios e, especialmente 
aos gestores, a garantia da realização 
de um trabalho técnico de excelência e 

EMPRESAS E NEGÓCIOS

A
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EXCELÊNCIA:
Liderada por Gladimir Chiele (ao centro), equipe da CDP comemora duas décadas de serviços prestados ao setor público 

reconhecida competência.

A CDP mantém uma estreita relação 
com os Municípios do Estado através 
das Associações Regionais, atuando 
em parceria com as entidades e co-
laborando com a gestão local. Este 
trabalho proporciona uma garantia 
técnica aos gestores, tanto no âmbito 
administrativo e gerencial, como no 
suporte jurídico das ações e atos pra-
ticados no decorrer de cada exercício 
fiscal.

Os desafios têm sido diários para todos 
os gestores públicos, em todas as esfe-
ras de poder político-administrativo. 
Por esta razão, torna-se cada vez mais 
importante adotar medidas e atos de 
administração voltadas para a busca per-
manente da melhoria na prestação dos 
serviços e da maior eficiência do sistema. 
É nesta linha que a CDP tem desenvolvi-
do seu trabalho, assessorando cada ente 
federado para que possa extrair, da me-
lhor forma possível, os bons resultados 
e as boas práticas de gestão, tão decan-

tadas e perseguidas por aqueles que são 
eleitos pela população para comandar 
um orçamento geralmente apertado, 
com demandas sempre em crescimento.

Esta é a razão de existir da CDP. O 
trabalho permanente junto aos ges-
tores tem sido a marca de 20 anos 
de atuação e certamente deverá ser o 
caminho a ser trilhado nas próximas 
décadas, ao lado do gestor e da gestão 
pública. Parabéns a todos que fizeram 
e fazem parte dessa história.
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FLASH | CDP

CDP COMPLETA 20 ANOS 
Confira as principais imagens da trajetória de duas décadas da Consultoria 
em Direito Público 
Paulo Batimanza 

Em 2004, Gladimir Chiele 
é um dos palestrantes no 
Congresso dos Técnicos 
Fazendários (2004)

1º Seminário Estadual do 
Meio Ambiente (2005)

Gladimir Chiele, Diretor da CDP, durante lançamento do livro 
“O que todo Prefeito precisa saber no início do mandato” 
(2008)

Mais de 300 participantes, entre eles prefeitos, secretários da 
saúde, assessores e procuradores jurídicos, participaram do 
seminário promovido pela CDP sobre o Pacto pela Saúde (2009)

Seminário de Qualificação em Gestão Pública, em Caxias do 
Sul (2009)
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Seminário no Ministério Público debate as responsabilidades 
do prefeito (2009)

CDP realiza seminário para gestores públicos cuja pauta trata 
sobre o combate à corrupção (2010)

Encontro de Mobilização dos Prefeitos (2012)

Seminário Judicialização de Políticas Públicas (2013)

Pacto pela Saúde (2009)

Gladimir Chiele apresenta o Programa de Ação Compartilhada 
de Prevenção a Sinistros, na sede do MP/RS (2013)
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Seminário Piso Nacional do Magistério (2011) CDP participa do Congresso de Municípios em Canela. 
Gladimir Chiele esclarece sobre o Portal da Transparência e a 
Lei de acesso à informação (2012)

FLASH | CDP

Gladimir Chiele apresenta o Programa de Ação Compartilhada 
de Prevenção a Sinistros, na sede do MP/RS (2013)

CDP promove, em parceria com MP/RS, Governo do Estado do 
RS e FAMURS, o Seminário Gestão Municipal 2017-2020 (2017)

Seminário Municipalização do Ensino Fundamental (2018)

Equipe comemora os 20 anos da CDP (2018)
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CONGRESSO NACIONAL 

POR UM RIO GRANDE  
CADA VEZ MAIOR
Para os prefeitos gaúchos, está cada vez mais difícil buscar apoio ou verbas 
para seus municípios junto ao governo do Estado. Não é segredo para 
ninguém que a máquina pública está deficitária e defasada. Além disso, tal 
cenário não nos parece reversível, uma vez que a Secretaria da Fazenda 
precisa, historicamente, administrar uma folha de pagamento que cresce a 
cada ano. Todos sabem que a União é a mais favorecida na distribuição do 
bolo orçamentário. Traduzindo: é em Brasília que mora a galinha dos ovos de 
ouro. Neste sentido, Giovani Cherini, líder da Bancada Gaúcha no Congresso 
Nacional, tem se destacado por suas eficientes manobras e importantes 
conquistas de emendas que prestigiam municípios de todas as regiões do 
Rio Grande do Sul. Eleito e reeleito a cada ano, desde 2015, o deputado do PR 
coordena a bancada pluripartidária que é constituída de 34 parlamentares, 
número pequeno se considerarmos todos os 594. Esta proporção desfavorável 
não o impediu de obter inúmeras vitórias. Confira na matéria a seguir
Paulo Batimanza 
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Fotos: Karine Viana/Palácio Piratini

Em Esteio, Giovani Cherini 
inaugura obras no Campo 
do Estrela
O líder da Bancada Gaúcha Federal, 
deputado Giovani Cherini, esteve em 
Esteio, onde participou da solenidade 
de inauguração das obras da Socieda-
de Esportiva e Recreativa Estrela, da 
Parque Santo Inácio. No local, Che-
rini destinou recurso de R$250 mil 
proveniente de emenda parlamentar 
individual de sua autoria. O valor to-
tal do investimento na modernização 
da praça esportiva foi de R$ 338,3 
mil, sendo aproximadamente R$ 90 
mil de contrapartida da prefeitura.
 

tinha e Marques de Souza.
 
Aprovado projeto que trata do fun-
cionamento de Cooperativas Sociais
A Comissão de Seguridade Social 
aprovou, em novembro de 2016, o PL 
6358/2013, de autoria do deputado 
Giovani Cherini, que dispõe sobre a 
criação e o funcionamento de Coope-
rativas Sociais, visando à integração 
social dos cidadãos.

Mais de R$370 mil para 
Novo Hamburgo
Com o empenho do Deputado Gio-
vani Cherini, foi liberada, em no-
vembro de 2016, junto ao Ministério 

das Cidades, a primeira parcela de 
recursos para obra de pavimentação 
e recapeamento asfáltico no municí-
pio de Novo Hamburgo, no valor de 
R$370.175,00, equivalente a 50% do 
valor total do projeto.

Deputado Federal Giovani 
Cherini destina R$1 milhão 
para São Borja
O deputado Giovani Cherini solicitou 
ao Ministério dos Transportes a libera-
ção do uso de 800 trilhos de trem, esti-
mados em cerca de R$ 1 milhão, rema-
nescentes da extinta RFFSA, empresa 
estatal brasileira de transporte ferrovi-
ário, para que a prefeitura de São Borja, 

UNIÃO DE ESFORÇOS:
Entrega de 576 máquinas beneficiou 336 municípios do Estado

A Bancada Gaúcha 
tem viabilizado 
emendas de 
bancada desde 
2009 para a Santa 
Casa. Os recursos 
foram utilizados 
para a reforma e 
modernização do 
complexo hospitalar 
em 35 diferentes 
projetos

 

Mais de R$2,5 milhões para 
o Consórcio G8
Atendendo ao apelo de diversas lide-
ranças municipais, lideradas pelo então 
prefeito de Progresso, Edegar Cebaro, 
Giovani Cherini intercedeu, junto à 
FUNASA, para a confirmação do paga-
mento de mais de R$2,5 milhões para o 
Consórcio Público Intermunicipal Para 
Assuntos Estratégicos do G8 (CIPAE G8) 
para a coleta, transporte e segregação 
de resíduos sólidos, além de campanhas 
de conscientização e preservação am-
biental. O valor corresponde à primeira 
parcela de um convênio, equivalente a 
mais de 50% do valor total, e beneficia 
os municípios de Boqueirão do Leão, 
Cruzeiro do Sul, Progresso, Canudos do 
Vale, Santa Clara do Sul, Sério, Forque-

CONGRESSO NACIONAL 
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encaminhando a documentação legal, 
pudesse vender ou fazer uso destes tri-
lhos em alguma obra pública.

Confirmado convênio de R$ 
8 milhões para o município 
de Chuí
Durante reunião, em Brasília, foi confir-
mado convênio entre a FUNASA, prefei-
tura do Chuí e Corsan, para a constru-
ção da estação de tratamento de esgoto 
do município. Giovani Cherini foi o arti-
culador do encontro na capital do país.

R$ 2 bilhões para Rosário do 
Sul e Santana do Livramento
Mediante intervenção do coordena-

Santa Casa de Porto Alegre: 
R$ 206.760.000,00 
para reformas e equipamentos

PUC de Porto Alegre: 
R$ 35.129.000,00
para reformas e equipamentos

Beneficência Portuguesa:
R$ 8.999.000,00
equipamentos médicos
aguardando pagamento

Grupo Hospitalar Conceição:
R$ 44.431.251,00
Para a Oncologia

Hospital de Palmeira das 
Missões
R$ 5.450.000,00
aguardando empenho e 
pagamento

Segurança Pública:
R$ 78.706.900,00
Pago: R$ 11.419.190,00 
Empenhado: R$ 67.287.900,00 

OUTRAS CONQUISTAS DA BANCADA GAÚCHA:

dor da Bancada Gaúcha, deputado 
Giovani Cherini, junto ao sargento 
Xislair Antonio Silva, do Conselho de 
Defesa Nacional, foi publicado, em 
agosto de 2017, no Diário Oficial da 
União, o Ato de Assentimento Prévio 
nº 117, que permite o uso de terras 
para a implantação de um parque eó-
lico entre Rosário do Sul e Santana do 
Livramento.

R$181 milhões em emendas 
da Bancada Gaúcha para 
Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre  
A Bancada Gaúcha tem viabilizado 
emendas de bancada desde 2009 para 
a Santa Casa. Os recursos foram utili-
zados para a reforma e modernização 
do complexo hospitalar em 35 dife-
rentes projetos, como o ambulatório 
do Hospital da Criança Santo Antônio, 
pavimento da UTI e Oncologia, Hospi-

tal Santa Clara, nova unidade de hemo-
diálise, centro de atenção à mulher, ao 
homem e ao idoso, a nova emergência, 
acessibilidades, entre outros.

União de esforços benefi-
cia 336 municípios com 576 
máquinas  
Em junho de 2018, no Parque de Ex-
posições Assis Brasil, em Esteio, o 
governo gaúcho entregou 576 máqui-
nas e equipamentos agrícolas para 
336 cidades, beneficiando todas as 
regiões. valor total do investimento 
é de R$ 72.237.434,28, dos quais R$ 
69.527.434,28 vem de emendas parla-
mentares, e o restante, R$ 2.710.000, 
do governo do Estado. O deputado 
Giovani Cherini fez questão de agra-
decer, como Coordenador da Banca-
da Gaúcha, ao Governo do Estado e 
a cada um dos deputados federais e 
senadores presentes. 

Agricultura:
R$ 66.414.796,00 - 
retroescavadeiras e trator

Travessia Urbana de Santa 
Maria:
R$ 66.800.000,00

Aeroporto Passo Fundo:
R$ 45 milhões

BR 116:
R$ 56.873,247

Ponte de Porto Xavier ligando 
a San Javier na Argentina:
R$ 56.873,247

BR 285:  
R$ 12.800.000,00 

UFSM - Campus Cachoeira Sul
R$ 14 milhões 

Ponte do Guaíba
R$ 100 milhões
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Foto: Tonico Alvarez

SEGURANÇA PÚBLICA

SEGURANÇA EFETIVA: 
MAIS PLANEJAMENTO, 
MENOS GENERALIZAÇÕES 
Comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre
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Como vereadora de Porto Alegre em primeiro 
mandato, tenho dedicado especial atenção ao 
tema. Apresentei projetos que se tornaram lei, 
como o Segurança Compartilhada e o projeto 
do CIPAVE. O Segurança Compartilhada é 
uma lei que permite ao município pagar horas 
extras aos policiais através do Fundo Municipal 
de Segurança, permitindo um aumento 
considerável no efetivo presente nas ruas. 
Por sua vez, Programa CIPAVE - Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes e 
Violência Escolar - tem como objeto envolver 
as comunidades num esforço comum de 
preservar e auxiliar a escola frente à realidade 
preocupante do aumento das situações 
que ameaçam a integridade dos alunos, 
funcionários e, muitas vezes, de professores, 
bem como do patrimônio público

“ 

” 

oram 28 anos de Brigada 
Militar. Mais do que uma 
vida dedicada a servir e 
proteger o cidadão, uma 

escola. Aprendi, entre outras tantas 
coisas, que cada tipo de situação de 
violência exige um tratamento espe-
cífico. As autoridades e o poder pú-
blico costumam focar em ações iguais 
para problemas diferentes. Isso seria 
como receitar o mesmo remédio para 
todas as doenças, ignorando os seus 
sintomas e peculiaridades.

Andando pelo Estado, palestrando 
sobre segurança, sou testemunha de 
como os nossos municípios são atin-
gidos pelas mazelas da violência. En-
tretanto, em cada região, o crime tem 
características particulares. Em Por-
to Alegre, tenho batido nessa tecla. 
Cada bairro tem uma necessidade di-
ferente, o que acarreta numa neces-
sidade latente de soluções pontuais.

O mapa da criminalidade divulgado 
pela Secretaria de Segurança Públi-
ca do Rio Grande do Sul, referente ao 
primeiro semestre de 2018, corrobora 
com isso. Enquanto a Região Metro-
politana é a campeã em homicídios, 
a Campanha sofre com abigeatos e 
furtos a propriedades, como em São 
Gabriel, Bagé e Caçapava do Sul.  Já 

F

EM ALTA
A Comandante foi indicada pelo 
MDB a disputar uma cadeira na 
ALRS nas próximas eleições

os municípios menores, com menos 
de 20 mil habitantes, têm enfrentado 
um medo constante relacionado aos 
assaltos a bancos com uso de explo-
sivos. Dados recentes registram um 
ataque a banco a cada 37 horas no 
Rio Grande do Sul, sendo que 90% 
desses ataques se dá em agências de 
municípios pequenos, onde o efetivo 
da Brigada Militar é menor. 

Como vereadora de Porto Alegre em 
primeiro mandato, tenho dedicado 
especial atenção ao tema. Apresentei 
projetos que se tornaram lei, como o 
Segurança Compartilhada e o projeto 
do CIPAVE. O Segurança Compartilha-
da é uma lei que permite ao município 
pagar horas extras aos policiais atra-
vés do Fundo Municipal de Segurança, 
permitindo um aumento considerável 
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no efetivo presente nas ruas. Por sua 
vez, Programa CIPAVE - Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes e 
Violência Escolar - tem como objeto 
envolver as comunidades num esforço 
comum de preservar e auxiliar a escola 
frente à realidade preocupante do au-
mento das situações que ameaçam a 
integridade dos alunos, funcionários 
e, muitas vezes, de professores, bem 
como do patrimônio público. 

Acredito que, desta forma, trabalhan-
do para qualificar o combate ao crime 
e ampliando o entendimento sobre 
suas diferentes manifestações, po-
dermos gerar resultados mais efetivos 
na segurança pública. Caso contrário, 
continuaremos enxugando gelo e sen-
do reféns de um crime mais organiza-
do que o combate.
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Silomar Garcia Silveira 
Professor, advogado, vereador e presidente 
da UVERGS

ÚLTIMA PALAVRA

á muito tempo vem sen-
do defendida e imple-
mentada, paulatinamen-
te, a municipalização 

do ensino fundamental, embora seja 
necessário uma maior sincronia entre 
o estado e os municípios. Não é crível 
que dois entes fede-
rados disputem ou se 
obriguem a prestar 
um serviço público 
de tal relevância (e 
que é função precí-
pua do poder público) 
sobrepondo-se no 
mesmo espaço geo-
gráfico, onde o Esta-
do poderia prestar de 
forma eficiente, mas 
a gestão é mais dis-
tante, enquanto que 
o município poderia 
dar mais presteza, em 
face da proximidade, 
pois é onde a vida re-
almente acontece.

Para a melhor distri-
buição das receitas, o que não ocorre 
de fato, haja visto a centralização das 
receitas com a União, que não age 
democraticamente com dos demais 
entes, pois sequer procura resolver 
a dívida que tem com os estados, via 
de regra para com os municípios, a 
compensação dos valores oriundos da 
desoneração tributária da Lei Kandir.

Ao meu sentir, o Estado poderia pro-
porcionar os recursos e a logística, 
enquanto os municípios implemen-
tariam de forma efetiva e mais eficaz 
a execução dos serviços de educação, 
no âmbito do município.

H

MUNICIPALIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

A nuclearização de escolas, por agru-
pamento em localidades com maior 
densidade de matrículas, foi um 
avanço, pois, assim, o poder público, 
além de dar maior efetividade aos 
serviços, atende ao princípio consti-
tucional da eficiência.

O Estado, como con-
trolador e fiscaliza-
dor dos serviços, já 
que há uma estrutura 
na Secretaria de Edu-
cação, poderia ser o 
protetor da educa-
ção fundamental e os 
municípios, de forma 
cooperativada com 
a execução, porém, 
mister uma ação 
conjunta, para filtrar 
problemas e unificar 
um resultado efetivo 
em favor da qualida-
de do ensino, princi-
palmente nesta fai-
xa, já que é aí que se 
dá a base primordial, 

para uma formação sólida no aluno, 
que balizará a sua performance futu-
ra.

Enfim, municipalizar com o forneci-
mento das ferramentas necessárias à 
implementação eficaz é uma solução 
promissora, para que as cobranças 
por melhor qualidade de ensino se-
jam eficientes, principalmente pela 
proximidade que emergirá entre o 
gestor, o executor e a atividade fim 
que é a formação com transformação 
na aprendizagem, para que tenhamos 
cidadãos mais cônscios de suas res-
ponsabilidade e melhor qualificados.

(...) o Estado poderia 
proporcionar 
os recursos e a 
logística, enquanto 
os municípios 
implementariam de 
forma efetiva e mais 
eficaz a execução 
dos serviços de 
educação, no 
âmbito do município

“ 

” 
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