






O fascinante mundo do direito

EDITORIAL

Lamachia dispensa apresentações, e 
após ter sido duas vezes presidente da 
OAB/RS, e vice-presidente nacional da 
OAB, agora se torna o primeiro gaúcho 
da história a ser eleito Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil. Com sua reconhecida 
capacidade de trabalho e notável talen-
to para a articulação, Lamachia prome-
te ser a grande sensação na Capital da 
República nos próximos três anos. 

Identicamente, o advogado, professor 
de Direito Penal e conferencista Ricardo 
Breier é divisado pelos advogados gaú-
chos como a promessa de continuidade 
e aperfeiçoamento de todas as grandes 
conquistas que a advocacia de nosso 
Estado  teve nos últimos nove anos de 
gestão do grupo OAB+, liderado por 

Nesta edição Em Evidência aborda o dia 
a dia dos grandes personagens do mun-
do do Direito no Rio Grande do Sul, es-
pecialmente na área da advocacia. 

Responsáveis pela correta aplicação das 
leis e pela efetivação prática do texto 
constitucional na vida das pessoas, os 
advogados gaúchos estão em festa nes-
te início de 2.016.

Realmente, as notícias não poderiam 
ser melhores, e estão muito bem ilustra-
das através das quatro personalidades 
sob as quais gravita está edição: Cláudio 
Lamachia, Ricardo Breier, Sylvio Borba 
e Luiz Fernando Barboza dos Santos. 
Todos advogados, mas igualmente to-
dos líderes da advocacia gaúcha e bra-
sileira. 

Claudio Lamachia. Eleito como novo 
presidente da OAB Seccional Rio Gran-
de do Sul, com uma votação consagra-
dora de mais de 80% dos votos, Breier 
promete ter forte atuação na defesa da 
cidadania. 

Por fim, Em Evidência traz as im-
portantes contribuições de dois emi-
nentes representantes da advocacia 
pública no Rio Grande do Sul: Luiz 
Fernando Barboza dos Santos, presi-
dente da Associação dos Procuradores 
do Estado do Rio Grande do Sul, e Syl-
vio Borba, presidente da Associação 
dos Procuradores do Município de 
Porto Alegre. 

Lucio Vaz
Sócio Diretor
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Luiz Fernando Barboza 
dos Santos, presidente da 
APERGS

Claudio Lamachia deverá  
ser o próximo presidente  
da OAB Nacional

Prefeitura Itinerante  
faz sucesso em Canoas37

Em Evidência entrevista 
o Presidente da OAB/RS

Ricardo 
Breier
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O acesso aos serviços de 
saneamento básico é con-
dição fundamental para a 
sobrevivência e dignidade 
humana. O saneamento 
deficitário traz consequ-
ências graves em termos 
de saúde pública, meio am-
biente e cidadania. Nesse 
sentido, a Procuradoria-
-Geral do Município, atu-
ante na área de saneamen-
to, trabalha oferecendo 
soluções que garantam, à 
luz do ordenamento jurí-
dico vigente, um serviço 
público de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário com qualidade 
e sustentabilidade. 

É nessa linha que a Lei federal n.º 11.445/07 pre-
vê a criação de uma entidade reguladora, dotada 
de independência decisória, autonomia adminis-
trativa, orçamentária e financeira. Essa entida-
de deverá editar normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos ser-
viços, tratando obrigatoriamente dos padrões 
e indicadores de qualidade na sua prestação; do 
regime tarifário (cuidando, inclusive, dos proce-
dimentos e prazos para sua fixação, reajuste e re-
visão); da disponibilização de informações, audi-
toria e certificação e dos padrões de atendimento 
aos usuários do serviço, inclusive de mecanismos 
de participação. A Procuradoria Municipal já vem 

trabalhando há algum tem-
po neste tema e mais uma 
vez faz parte do Grupo Téc-
nico criado para dar suporte 
e apoio à estrutura necessá-
ria para a implementação da 
Agência de Regulação dos 
Serviços de Saneamento do 
Município de Porto Alegre. 
A lei de criação das autar-
quias classificadas como “es-
peciais” estabelece o manda-
to fixo para seus dirigentes. 
Esta é, aliás, formalmente, a 
única característica diferen-
ciando a autarquia especial 
caracterizada como agência 

reguladora, em relação às demais. A existência de 
um mandato fixo, atrelada aos graus de autono-
mia que a lei proporciona à agência reguladora, 
pretende atender ao requisito de não intervenção 
do governo, o que proporcionaria maior credibili-
dade junto aos investidores potenciais e efetivos 
quanto à maior estabilidade, transparência e pre-
visibilidade do marco regulatório do setor.

Em momento de evidente crise econômica, e por 
que não dizer ética, a Procuradoria Municipal 
debate semanalmente junto ao Conselho Deli-
berativo do DMAE (órgão colegiado composto 
por representantes da sociedade) as licitações 
realizadas com vistas a garantir a legalidade das 
contratações públicas, eficiência e o máximo de 
transparência. Referido Conselho tem entre as 

Fabrícia Lacerda Marder
Diretora de Comunicação Social da 

Associação dos Procuradores do 
Município de Porto Alegre

OPINIÃO

A Procuradoria Geral do Município atuante na área 
do saneamento garante a dignidade humana
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suas finalidades: aprovar ou autorizar os planos 
gerais de obras; os contratos padrões para o for-
necimento de materiais, execução de serviços 
e obras; os valores da tarifa de água e esgoto e 
demais serviços; a proposta 
anual de orçamento; os con-
vênios, operações financeiras 
e outras medidas de interesse 
do Departamento; decidir so-
bre recursos interpostos pelas 
empresas licitantes; a venda 
de materiais inutilizados, ou 
inaproveitáveis; a baixa de 
bens patrimoniais entre ou-
tros. Além de opinar sobre 
projetos de lei que envolve 
interesses do Departamento e 
demais matérias submetidas 
a sua apreciação.

Um dos principais focos da 
Procuradoria atuante no 
DMAE é trabalhar permanen-
temente na busca de soluções 
jurídicas eficientes para que 
não haja descontinuidade na 
prestação do serviço de abas-
tecimento e esgotamento sa-
nitário. É fato que a Constitui-
ção da República Federativa 
do Brasil de 1988, apesar de 
ser reconhecida como garan-
tista, não contemplou o aces-
so à água potável como direito 
fundamental. É evidente que 
a escassez de água, o mau uso, a massificação da 
poluição, a má distribuição e o esgotamento das 
fontes são aspectos preocupantes e que merecem 
um olhar jurídico atento.

Com este olhar, voltado para a essencialidade do 
serviço prestado pelo DMAE, é que a Procurado-
ria, sempre que consultada, sugere, com base na 
legislação vigente, a concessão de tarifas sociais 
de água e esgoto para que cada vez um número 
maior de pessoas possa ter acesso a um bem tão 

essencial. Também procura, sempre que provo-
cada, colaborar na identificação e coibição de 
ligações feitas em desacordo com a legislação 
hidrossanitária, que colocam em risco a saúde e 

a qualidade de vida dos usuá-
rios, provocam desperdício e 
evasão de receita. 

 O desafio de garantir os servi-
ços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário neste 
cenário de crescente urbaniza-
ção também passa pelo empe-
nho da área jurídica, tanto na 
desapropriação das áreas es-
tratégicas para o abastecimen-
to de determinadas regiões 
como nas orientações jurídicas 
que viabilizem a expansão do 
acesso ao abastecimento regi-
ões até então inacessíveis.

 Para que o indivíduo possa 
ter o pleno gozo de suas prin-
cipais características faz-se 
necessário que lhe esteja asse-
gurada a dignidade. Trata-se 
de um direito inato a todo ser 
humano e anterior a qualquer 
organização jurídica. A uti-
lização correta dos recursos 
hídricos, bem como o trata-
mento de esgoto sanitário e o 
reaproveitamento de água são 
vitais para a sobrevivência hu-

mana.   A conscientização para a não poluição dos 
rios é fundamental, mas também a criação de po-
líticas públicas para que o fornecimento seja feito 
de forma igualitária e a interpretação sistemática 
da legislação vigente são primordiais.

Dessa forma, a PGM atua em várias frentes na área 
do saneamento. Essa atuação, sem dúvida, contri-
bui para que todos tenham acesso à água potável 
e ao saneamento básico, elementos fundamentais 
para a sobrevivência e dignidade humana. 

Com este olhar, voltado 
para a essencialidade 
do serviço prestado 
pelo DMAE, é que a 
Procuradoria, sempre 
que consultada, 
sugere, com base na 
legislação vigente, a 
concessão de tarifas 
sociais de água e 
esgoto para que cada 
vez um número maior 
de pessoas possa ter 
acesso a um bem tão 
essencial

“ 

” 
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CORSAN

A Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Cor-
san) assinou a ordem de 
início de obras para me-
lhorar o sistema de abas-

tecimento de água em Erechim. O 
investimento será de R$ 4,6 milhões 
com recursos próprios da Compa-
nhia. A obra, prevista para terminar 
em 2017, será executada pela empre-
sa Crivelatti Engenharia Ltda.

As obras incluem a implantação do 
sistema de separação das partes só-
lida e líquida do lodo oriundo da 
Estação de Tratamento de Água; a 
construção de adutora, rede, elevató-
ria e reservatório apoiado de 100 m³ 
do Sistema Atlântico; a conclusão e 
interligação de reservatório elevado 
de 500 m³ neste mesmo sistema; e 
a construção de reservatório de 500 
m³ no Sistema Copas Verdes.

No Sistema Atlântico, serão feitas 
uma adutora de água tratada com 
942 metros, uma rede de ligação de 
18 metros, uma elevatória de água 
tratada na esquina da rua Alvar Izi-
dro Coffy com a avenida Alberto 
Parenti, um reservatório apoiado 
de 100 m³ na esquina da rua Alvar 
Izidro Coffy com avenida Alberto Pa-
renti e a conclusão do reservatório 
elevado de 500 m³ localizado na rua 
Miguel Moysin.

As intervenções no Sistema Copas 
Verdes compreendem uma aduto-
ra de água tratada com 780 metros, 
rede de ligação com 342 metros, ele-
vatória de água tratada na rua Gentil 

Corsan, Marcus Vinicius Caberlon, 
também falou sobre os investimentos 
que a Companhia fará no esgotamen-
to sanitário do município: “Em breve, 
devemos receber o orçamento deta-
lhado e lançar o edital para as obras, 
o que deverá acontecer em fevereiro”.

O prefeito de Erechim, Paulo Alfredo 
Polis, participou da assinatura.

Mais água para todos
Corsan inicia obras para melhorar o sistema  

de abastecimento em Erechim
Deise Nascimento Nunes/Ascom Corsan

O investimento será de R$ 4,6 milhões com recursos próprios da Companhia

Morando e reservatório elevadode 
500 m³ na rua Leodoro Dias da Silva.

Também foi anunciada a retomada 
das obras para a transposição das 
águas do Rio Cravo em períodos de 
seca, com previsão de término para o 
fim de 2016. O investimento total é 
de R$ 13,4 milhões, recursos prove-
nientes do PAC/OGU.

O diretor-presidente em exercício da 

O investimento será de R$ 4,6 milhões com 
recursos próprios da Companhia. A obra, 
prevista para terminar em 2017, será executada 
pela empresa Crivelatti Engenharia Ltda

Foto: D
ivulgação Corsan
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EDUCAÇÃO
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governador em exercício, 
José Paulo Cairoli assi-
nou, no último dia 20 de 
janeiro, a ordem de início 
dos serviços de restaura-

ção integral do Instituto de Educação 
(IE) General Flores da Cunha. O ato 
ocorreu no Palácio Piratini. De acor-
do com o documento a previsão para 
conclusão dos trabalhos é de 540 
dias.

Cairoli destacou o ineditismo da li-
citação técnica e de preço elaborada 
pela Secretaria de Obras, Saneamen-
to e Habitação (SOP) e pela Procu-
radoria-Geral do Estado (PGE) e 
aprovada pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). “Este projeto mostra 
como se contrata da forma correta. E 
mostra que a falta de recursos é bom 
porque a gente busca novas alterna-
tivas”, afirmou.

Além de Cairoli, os secretários da 
Educação, Vieira da Cunha, e da 
SOSH, Gerson Burmann, assinaram 
a ordem de serviço, juntamente com 
representantes da empresa Porto 
Novo Empreendimentos e Constru-
ções. Vieira disse que o Instituto é um 
símbolo para o RS. “Ao mesmo tem-

po em que o prédio tem um grande 
significado histórico, também terá, 
a partir desta reforma completa, as 
condições ideais para um processo de 
ensino e aprendizagem”, afirmou.

Gerson Burmann afirmou que o pro-
jeto do IE servirá de referência. “As-
sinar a ordem de início para os servi-
ços de restauração dessa importante 
instituição de ensino é ter o compro-
misso com a educação e o respeito 

O

pelo patrimônio histórico que o pré-
dio representa para a cidade de Porto 
Alegre”, destacou o secretário.

Restauro e modernização
Patrimônio histórico estadual, o 
prédio será recuperado e moderni-

Lideranças envolvidas no projeto durante 
assinatura no Palácio do Piratini

Assinada  
ordem de início  

da obra de restauro 
do Instituto de 

Educação
Reforma deverá ser concluída em 540 dias

Mirella Poyastro

Este projeto mostra 
como se contrata 
da forma correta. E 
mostra que a falta de 
recursos é bom porque 
a gente busca novas 
alternativas
José Paulo Cairoli
Governador em exercício do RS (PSD)

“ 

” 
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zado para receber os estudantes e 
as tecnologias utilizadas em sala de 
aula nos dias de hoje. O prazo para 
conclusão da obra é de 18 meses. Por 
isso, neste ano e em 2017 os alunos 
serão atendidos na Escola Felipe de 
Oliveira e na estrutura onde funcio-
nava a Escola Roque Callage.

O restauro, orçado em R$ 22,5 milhões, 
atenderá às exigências de acessibilidade 
e prevenção contra incêndio. O projeto, 
assinado pela 3C Arquitetura e Urbanis-
mo, contempla ainda paisagismo, refor-
ma nas redes elétrica e hidráulica, ilu-
minação interna e externa, segurança, 
rede lógica, sonorização e climatização.

Foto: D
aniela Barcellos

Obras em escolas
Em 2015, o governo do Estado apli-
cou R$ 112 milhões na melhoria da 
infraestrutura dos prédios escolares. 
As ações estavam entre as priorida-
des elencadas no Acordo de Resulta-
dos, que estipulou as metas do ano 
para cada Secretaria.
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GRAVATAÍ
Foto: SECOM

/PM
GHá três anos, no dia 15 de 

janeiro de 2013, a Prefei-
tura de Gravataí firmou 
uma parceria com a em-
presa IPM - Sistemas de 

Gestão Pública, que foi o ponto de 
partida para a mudança completa 
no sistema de informática da Ad-
ministração Municipal e que trouxe 
ao município reconhecimento pela 
transparência da gestão pública.

Na época, o prefeito Marco Alba 
classificou a data como “histórica”, 
já que era um “passo concreto para 
a implantação de um sistema e de 
ferramentas para a modernização 
da gestão”. A mudança para o Cloud 
Computing e o Atende.net trouxe ao 
cidadão gravataiense mais facilidade, 
agilidade e transparência dos servi-
ços públicos.

Facilidades
De janeiro a abril de 2014, o novo site 
obteve mais de 400 mil acessos aos 
serviços oferecidos no portal. Foi em 
abril de 2014 também que a Prefei-
tura emitiu o primeiro alvará online. 
Além desse, muitos outros serviços 
foram facilitados com o novo sistema 
e as Secretarias foram se adaptando, 
como, por exemplo, a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDUR), que em julho de 2015 pas-

sou a disponibilizar 12 novos serviços 
de autoatendimento para o cidadão.

Todos os serviços funcionam com 
um simples cadastro de dados pes-
soais, onde o cidadão pode fazer so-
licitações e emissão de documentos 

sem sair de casa, nem enfrentar filas 
em guichês municipais. Essa tecno-
logia simplifica inúmeros processos 
burocráticos, agiliza o atendimento, 
aumenta o ganho de produtividade e 
reduz o retrabalho nas repartições a 
partir da integração de diversos seto-

Gravataí completa  
três anos de  

mudança no sistema
Atende.net, desenvolvido pela empresa IPM, trouxe mais transparência  

à gestão pública, além de facilidades e benefícios ao cidadão
 Paulo Batimanza

Prefeito de Gravataí, Marco Alba e representantes da empresa desenvolvedora do
sistema: por duas vezes consecutivas a Prefeitura de Gravataí recebeu o selo digital “Prêmio 
Boas Práticas de Transparência na Internet”

A mudança para o Cloud Computing e o 
Atende.net trouxe ao cidadão gravataiense 
mais facilidade, agilidade e transparência dos 
serviços públicos
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Essa tecnologia simplifica inúmeros 
processos burocráticos, agiliza o 
atendimento, aumenta o ganho de 
produtividade e reduz o retrabalho nas 
repartições a partir da integração de 
diversos setores

res. Atualmente, a Prefeitura de Gra-
vataí oferece mais de 800 serviços à 
disposição da população.

Transparência e 
Reconhecimento
Além de facilitar ao cidadão o acesso 
aos serviços, a mudança no sistema 
também aumentou a transparência 
da administração municipal. Essa 
melhora foi reconhecida pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE-RS), em 2014 e 
em 2015. Por duas vezes consecuti-
vas a Prefeitura de Gravataí recebeu 
o selo digital “Prêmio Boas Práticas 
de Transparência na Internet”.

Dentre os critérios avaliados pelo ór-
gão para a entrega do prêmio estavam 
exigências como a disponibilização de 
endereços e telefones das unidades, 
divulgação da relação nominal dos 
servidores públicos e da respectiva 
remuneração, dados sobre licitações, 
contratos celebrados e registros de 
despesas. O prêmio recebido por dois 
anos consecutivos é um reconheci-
mento pelas práticas adotadas pelo 
Executivo Municipal em cumprimen-
to às Leis de Acesso à Informação 
(LAI) e de Responsabilidade Fiscal.

O TCE-RS e a Associação dos Diá-
rios do Interior (ADI) reconheceram 
novamente a Prefeitura de Gravataí 
em dezembro de 2015 em prol da 
transparência nas contas públicas, 

concedendo ao município o prêmio 
Mendes Ribeiro Filho. Das 16 cida-
des premiadas, Gravataí foi a única 
da Região Metropolitana de Porto 
Alegre a receber esta distinção.

O último ano foi de muitas premia-
ções para Gravataí. No anuário “As 
Melhores Cidades do Brasil 2015”, 
publicado pela revista Istoé, em par-
ceria com a Austin Rating, a principal 
empresa de avaliação de oportuni-
dades no país, Gravataí foi a melhor 
colocada em diversos indicadores. A 
cidade alcançou o primeiro lugar no 
Rio Grande do Sul nas categorias Exe-
cução do Orçamento Geral, Execução 
do Orçamento entre cidades de gran-
de porte, Sustentabilidade Financeira 
Geral, Sustentabilidade Financeira 
entre cidades de grande porte e Apli-
cação na Saúde e na Educação.

Benefício para o 
cidadão
Para o prefeito Marco Alba, esse ser-
viço realizado pela IPM veio de en-
contro com a proposta inicial da ges-
tão e trouxe inúmeros benefícios ao 
cidadão. “A IPM, com o sistema Aten-
de.net, nos ajudou para que o traba-
lho de transparência na informação 
e gestão pública, proposta pela nossa 
gestão desde o primeiro momento 
do mandato, fosse reconhecido com 
a conquista dos prêmios Boas Práti-
cas de Transparência, por dois anos 
seguidos, e Mendes Ribeiro Filho, 

A IPM, com o sistema 
Atende.net, nos ajudou 
para que o trabalho 
de transparência na 
informação e gestão 
pública, proposta pela 
nossa gestão desde 
o primeiro momento 
do mandato, fosse 
reconhecido com a 
conquista dos prêmios 
Boas Práticas de 
Transparência, por dois 
anos seguidos...
Marco Alba
Prefeito de Gravataí (PMDB)

“ 

” 
disponibilizados pelo TCE. Estamos 
colhendo os frutos de um trabalho 
focado na transparência das ações, 
ampliando o acesso à informação 
para toda a comunidade. Com isso, 
ampliamos o controle da população 
sobre os processos da Prefeitura e a 
confiabilidade nas ações, garantindo 
mais modernidade e rapidez no aces-
so aos serviços da Prefeitura”, disse.

A IPM é pioneira no segmento Cloud 
Computing para Gestão Pública. Fo-
ram investidos mais de R$ 15 mi-
lhões no Atende.net. A grande van-
tagem do sistema é que dispensa 
o investimento em infraestrutura, 
servidores físicos, cabeamento e sof-
twares básicos, inclusive de manu-
tenção destes ativos.
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PERFIL 

Eduardo Leite e Vinicius Medeiros

Jovens, 
competentes  

e muito 
determinados

O encontro de jovens políticos faz  
ressurgir a expectativa de renovação

Lannes Lopes

encontro de dois jovens 
empreendedores, um 
prefeito e o outro pro-
fessor, advogado e pre-
sidente de partido, faz 

ressurgir a expectativa de vindoura 
renovação nas intâncias políticas 
brasileiras. Eduardo Leite e Vinícius 
Medeiros representam esse novo 
perfil: jovialidade, energia de sobra e 
comprometimento. 

A constante readequação politico-
-partidária, um fenômeno natural da 
democracia, tem trazido consigo, a 
cada eleição, a presença de novos ta-
lentos que são rapidamente reconhe-
cidos no cenário político nacional. 

O aparecimento de políticos mais 
jovens impulsiona e ocupa novos es-
paços nas redes sociais e nos meios 
de comunicação. Conduz os eleitores 
a duas sensações extremas: a dúvida, 
a julgar por uma possível inexperiên-
cia ou a convicção de que as mentes 
mais jovens tragam soluções revigo-
radas.

Juventude e renovação caracterizam 
o perfil dos novos prefeitos eleitos 
que administram as 83 cidades do 
Brasil com mais de 200 mil eleitores 
(dados do TRE), além das capitais de 

Roraima e do Tocantins.

Nesse grupo estão as cidades mais 
ricas e politicamente importantes 
do país. Embora representem apenas 
1,5% do total de municípios do Bra-
sil, elas concentram 36% do eleitora-
do brasileiro.

Ainda assim, muito se vê e ouve fa-
lar em “renovação” em slogans de 
campanha. Mas isso é relativo, pois 
a maioria dos eleitos é formada por 
políticos profissionais, que já foram 
deputados, prefeitos ou vereadores.  

A nova safra é puxada por novatos 
como Eduardo Leite (PSDB), elei-
to prefeito em Pelotas-RS, aos 27 
anos. Leite entrou para a política aos 
19 anos e já estava em seu segundo 
mandato como vereador. Já Cesar 
Souza Júnior (PSD), prefeito elei-
to de Florianópolis com apenas 33 
anos, é o mais novo a comandar uma 
capital. Em 2008, Luizianne Lins 
(PT), de Fortaleza, à época com 40 
anos, havia sido a mais jovem.

Durante o encontro com Vinícius 
Medeiros, Leite citou três impor-
tantes pilares que foram base de sua 
projeção no cenário político atual: 
estar cercado de um grupo partidá-

O

rio competente em experiências re-
ferenciais; demonstrar confiança em 
suas convicções e ter muito conhe-
cimento da causa a que se propõe. 
Além de assuntos diversos, Medeiros 
sugeriu uma série de medidas bem 
vistas para a rearticulação e o forta-
lecimento da sigla na região.

Durante o 
encontro com 
Vinícius Medeiros, 
Leite citou três 
importantes 
pilares que 
foram base de 
sua projeção no 
cenário político 
atual: estar 
cercado de um 
grupo partidário 
competente em 
experiências 
referenciais; 
demonstrar 
confiança em 
suas convicções 
e ter muito 
conhecimento  
da causa a que  
se propõe
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Eduardo Leite e Vinicius Medeiros

exemplos e lideranças como o deputado 
federal Nelson Marchezan Júnior, presi-
dente estadual do partido, o atual secre-
tário de Estado de Minas e Energia, de-
putado estadual Lucas Redecker, braço 
do PSDB no Governo gaúcho, e o prefei-
to de Pelotas, Eduardo Leite, “todos em 
seu momento, excentes exemplos dessa 
renovação”, encerra Vinícius.

Atualmente Leite é prefeito em Pelotas 
e secretario geral do Partido. Vinicius é 
professor e mestre em Direito e está à 
frente do PSDB em Venâncio Aires até 
2016, onde já se cogita ter seu nome à 
disposição do diretório para as eleições 
municipais de Outubro.  

A este respeito, Vinícius cita outros 

Foto: Lannes Lopes

Encontro promissor
No Rio Grande do Sul, em 2010, Edu-
ardo Leite era um dos vice-presidentes 
da Juventude do PSDB no Estado e ve-
reador em Pelotas. Vinicius Medeiros 
atuava como secretario geral da Juven-
tude tucana também em nível estadual 
e presidia a Juventude do partido em 
Venâncio Aires, no Vale do Taquari. 
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FAMURS
Foto: D

ébora Szczesny

Uma comitiva de prefeitos 
liderada pelo presidente 
da Famurs e prefeito de 
Candiota, Luiz Carlos Fo-
lador, encaminhou uma 

proposta junto ao Ministério Público 
para viabilizar a abertura de Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) que 
permanecem de portas fechadas no 
Estado. “Pedimos que o MP nos auxi-
lie na busca de uma solução para que 
as estruturas orginalmente construí-
das para atender como UPAs possam 
funcionar de outra forma”, propôs Fo-
lador. Entre as alternativas apontadas 
pela Federação, está a redução do horá-
rio de atendimento ou do número de 
profissionais necessários na estrutura.

O procurador-geral de Justiça do 
RS, Marcelo Dornelles, garantiu 
apoio da instituição para buscar 
soluções que permitam o funciona-
mento das estruturas. “Aqui vocês 
têm parceiros”, disse Dornelles. A 
Famurs irá encaminhar ao Ministé-
rio Público um documento com a si-
tuação das UPAs. Com posse destes 
dados, o órgão irá liderar um grupo 
de trabalho com o Ministério Públi-
co Federal e procuradores munici-
pais. “Queremos encontrar um meio 
para caracterizar o uso da estrutura 
das UPAs como Unidades Básicas de 
Saúde como atendimento à saúde, 
sem caracterizar desvio de finalida-
de”, afirma Dornelles.

Famurs recebe apoio  
do Ministério Público 

para abertura de UPAs
Procurador-geral assumiu compromisso de buscar solução para 

ampliar oferta de atendimentos em saúde
Ascom/Famurs

Reunião tratou sobre a situação das UPAs

O Rio Grande do Sul possui 16 Unida-
des que estão prontas, mas ainda não 
foram inauguradas. A falta de repasse 
para o custeio das estruturas impede 
que as prefeituras possam iniciar o 
atendimento à população. A gestão 
das UPAs deve ser financiada com re-
cursos dos governos federal, estaduais 
e municipais. Porém, as prefeituras 
têm sido responsáveis pelo custeio da 
maior fatia e ainda enfrentam atrasos 
nos repasses. “As legislações que são 
feitas para serem cumpridas nos mu-
nicípios não atendem às necessidades 
locais. Defendemos a flexibilização da 
portaria ou o ajuizamento de Termos 
de Ajuste de Conduta para a abertura 
das Unidades”, afirma Folador.
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Vivemos sim - e negá-la 
seria um exercício de au-
tismo político e fuga de 
nossas responsabilidades 
- uma crise  sem prece-
dentes na história repu-
blicana brasileira. Crise 
ética, econômica, políti-
ca,  social, só para citar as 
dimensões mais visibili-
zadas pela mídia,   cons-
titutivas de um mesmo 
cenário de dificuldades  
extremas no qual o Esta-
do, em todas as suas re-
presentações  federativas, 
é desafiado, diariamente, 
a dar conta das promes-
sas sociais estampadas 
no texto constitucional 
de 1988. 

Deficitário nas prestações 
sociais fundamentais 
(educação, saúde e segu-
rança), o Estado brasileiro 
(despreparado para o tsu-
nami da crise globalizada 
que sucedeu um cosméti-
co crescimento econômi-
co) vê-se confrontado por 
movimentos da socieda-
de civil  que questionam 
desde o valor de tarifas 
públicas até a própria de-
mocracia e seu modelo de representatividade. 
Todas legítimas!  O Rio Grande do Sul, como 

notório, longe de estar 
imune às convulsões 
econômicas e aos efeitos 
de decisões (ou ausên-
cia delas) do passado, é 
um dos entes federados 
em situação mais delica-
da (inclua-se nisto todos 
os municípios gaúchos), 
contexto que vem sen-
do compartilhado com 
a sociedade gaúcha, da 
forma mais transparente 
possível pela gestão Sar-
tori, lembrando a lição de 
célebre juiz da Suprema 
Corte Americana que dis-
se “a luz do sol é o melhor 
detergente”.  

E por falar em crise ética 
e transparência, a corrup-
ção no Brasil está sendo 
desnudada de modo iné-
dito, ineditismo que in-
clui sinais alviçareiros de  
redução da impunidade e 
o primeiro grande episó-
dio de responsabilização 
jurídica dos corruptores, 
que inclui, além de prisão 
aos chamados ‘crimino-
sos do colarinho branco’, 
o ataque ao coração de 
qualquer organização cri-

minosa, a reapropriação, pelo Estado, do pa-
trimônio adquirido ilicitamente

Cesar Luis de  
Araújo Faccioli

Procurador de Justiça e  
Secretário de Estado da  

Justiça e dos Direitos Humanos

OPINIÃO

O caminho a seguir

... o Estado, em 
todas as suas 
representações  
federativas, 
é desafiado, 
diariamente, a dar 
conta das promessas 
sociais estampadas no 
texto constitucional de 
1988

“ 

” 
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Temos, pois, a obrigação e a oportunidade de, 
coletivamente, iniciar mudanças culturais e 
estruturais que poderão definir um novo Bra-
sil, mais ético, mais eficiente, mais competi-
tivo e, especialmente, mais 
inclusivo e garantidor da 
dignidade dos brasileiros.

E neste momento de crise, 
de riscos, de escolhas difí-
ceis, de mudanças, da pos-
sibilidade de novos cami-
nhos,  para o Estado e para 
a sociedade, é fundamental 
que os líderes dos Poderes e 
das Instituições de relevân-
cia público/social, além da 
capacidade administrativa 
e liderança, tenham claros 
valores republicanos   e  um 
plano de ação orientado 
por estes mesmos valores.  

E no que diz com uma des-
tas Instituições fundamen-
tais, a OAB/RS,  reconheço 
que resultou apaziguada 
minha expectativa cívica 
pela escolha do ilustre ad-
vogado Ricardo Breier para 
a direção da seccional gaú-
cha, em sucessão do não 
menos reconhecido advo-
gado Marcelo Bertolucci, 
este, aliás,  de profícua ges-
tão. 

Sem qualquer desdouro aos demais pos-
tulantes da nobre função, todos qualifica-
dísssimos, vejo no Dr. Breier  qualidades de 
liderança absolutamente necessárias para 
o momento. Combativo na defesa das prer-
rogativas da advocacia,  o Dr. Breier  osten-

ta outras qualidades imprescindíveis para o 
comando da Ordem neste quadrante delica-
do de nossa história: vocação para o diálogo, 
compromisso com a eficiência pública e reco-

nhecimento de que todos 
os Poderes, Instituições e 
representações sociais têm 
uma missão comum, além 
das demandas corporati-
vas individualizáveis,  a de 
lutar pela manutenção e 
aprimoramento do Esta-
do Democrático de Direito 
inaugurado, formalmente, 
pela Constituição de 1988 
e para cuja consumação a 
OAB nacional e nossa sec-
cional foram protagonistas 
essenciais. 

No livro Alice no país das 
maravilhas, Lewis Carrol 
propõem bela reflexão polí-
tica através do gato, perso-
nagem interessante. Quan-
do Alice perguntou ao gato 
para onde ia aquela estrada, 
ele a questionou: para onde 
queres ir? Alice, então, dis-
se não saber porque estava 
perdida. E o gato, provo-
cando-a e a todos nós, con-
clui: “para quem não sabe 
onde ir qualquer caminho 
serve”. O Brasil, por mui-
tas de suas lideranças, está 

como Alice, perdido, sem clareza no caminho 
a seguir. Não é o caso da nossa OAB/RS, que 
tem em seu comando um cidadão que sabe 
que a democracia é a única estrada possível e 
que o compartilhamento de responsabilida-
des é o  único caminho para a superação da 
crise.

o Estado brasileiro 
(despreparado 
para o tsunami da 
crise globalizada 
que sucedeu 
um cosmético 
crescimento 
econômico) vê-se 
confrontado por 
movimentos da 
sociedade civil  que 
questionam desde 
o valor de tarifas 
públicas até a 
própria democracia 
e seu modelo de 
representatividade. 
Todas legítimas!

“ 

” 
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Em Evidência - Quais as perspec-
tivas para o biênio 2016/2017 na 
gestão da APERGS?
Dr. Luiz Fernando Barboza - O próxi-
mo biênio será marcado por uma série 
de desafios a serem enfrentados pela 
Associação. Temos o compromisso 
de seguir com o projeto de divulga-
ção do trabalho desempenhado pelos 
Procuradores do Estado, que tem por 
escopo esclarecer a sociedade sobre a 
importância da nossa atuação para o 
desenvolvimento do Rio Grande do 
Sul e a preservação do Estado Demo-
crático de Direito. 

No âmbito nacional, seguiremos nos-
sa luta pela busca da autonomia admi-
nistrativa, orçamentária e técnica dos 
órgãos que compõe a advocacia públi-
ca, buscando a votação da PEC 82/07, 
que se encontra na Câmara dos Depu-
tados, apta para votação. Entendemos 
que o reconhecimento da autonomia 
a esses órgãos importa em um duplo 

Luiz Fernando  
Barboza dos Santos, 
presidente da Apergs

Luiz Fernando Barboza dos Santos, 41 anos, é formado em ciências 
jurídicas e sociais e mestre em Direito pela UFRGS. Ingressou na 

Procuradoria-Geral do Estado em 2002, passando pelas Procuradorias 
Regionais de Santana do Livramento e Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, 
atuou na Equipe Trabalhista e foi dirigente da Equipe de Execução Fiscal e 

Coordenador-Adjunto da Procuradora do Interior.
Em 2013, foi eleito presidente da Associação dos Procuradores do Estado 

do Rio Grande do Sul (Apergs) para o biênio 2014/2015, tendo sido 
reeleito, em novembro último, para o biênio 2016/2017. O recém reeleito 
presidente da Apergs, recebeu nossa equipe na sede da entidade, onde, 

gentilmente, concedeu a entrevista abaixo. Confira
Paulo Batimanza

ganho: ganha a sociedade, que passa 
a contar com mecanismos mais efeti-
vos de prevenção à corrupção e mau 

uso das verbas públicas; e ganham 
os gestores públicos, que terão aos 
seus lados advogados independentes 
e prontos para orientá-los a exercer 
suas funções com mais eficiência e se-
gurança jurídica.

A par disso, teremos o importante de-
safio de alinhar a carreira dos Procura-
dores do Estado do Rio Grande do Sul 
ao movimento de construção de um 
novo perfil de advocacia pública. Esse 
movimento, que está em curso nas 
três esferas da Federação (municipal, 
estadual e federal), importa na valori-
zação da função do advogado público 
como orientador jurídico, como agen-
te capaz de trazer ao gestor público a 
segurança jurídica necessária à viabi-
lização das políticas públicas, atuando 
como primeiro anteparo ao controle 
preventivo da corrupção. O advogado 
público, que usualmente é reconhe-
cido pelo fundamental trabalho de 
representar o Estado em Juízo, tem 

No âmbito nacional, 
seguiremos nossa 
luta pela busca 
da autonomia 
administrativa, 
orçamentária e técnica 
dos órgãos que 
compõe a advocacia 
pública, buscando a 
votação da PEC 82/07...

“ 

” 
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agora reconhecida e valorizada uma 
outra função que sempre lhe perten-
ceu: a de orientar juridicamente os 
órgãos da Administração, viabilizan-
do as políticas públicas do Governan-
te legitimamente eleito e evitando a 
ocorrência de fraudes e ilegalidades, 
contribuindo, dessa forma, para a 
formação de um ambiente pautado 
pela segurança jurídica e pela con-
fiabilidade na ações executadas pelo 
Estado. Esse novo perfil de advocacia 
pública, que acarreta maior responsa-
bilidade aos Procuradores do Estado, 
importa no reconhecimento da nossa 
condição de advogados, detentores de 
todos os direitos e deveres constantes 
do Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil, dentre eles a percepção dos 
honorários advocatícios - prerroga-
tiva recentemente corroborada pelo 
advento do Novo Código de Processo 
Civil – e o direito ao exercício pleno 
da profissão, respeitadas as restrições 
existentes no aludido Estatuto.

Temos, ainda, o desafio de fazer um 
amplo debate sobre a modernização 
da Lei Complementar Estadual nº 
11.742/02 (Lei Orgânica da Advoca-
cia de Estado) e sobre a necessidade 
de repensarmos a nossa forma de atu-
ação, seja em decorrência do crescen-
te número de processos judiciais – em 
especial as denominadas demandas 
de massa –, seja em decorrência da 
nossa condição de viabilizadores jurí-
dicos das políticas públicas, seja, por 
fim, em decorrência da nossa atribui-
ção de zelar pelo patrimônio público, 
pela probidade e pela juridicidade dos 
atos praticados pelo Poder Público. 

Também temos como objetivo apri-
morar e prosseguir com o projeto “E 
por falar em Direito Humanos”, que 
tem por escopo esclarecer o público 
leigo acerca da importância dos direi-
tos humanos para a sociedade. Nesse 
projeto, que foi agraciado no final do 
ano com Menção Honrosa pela Asso-

ciação dos Juízes do Estado do Rio 
Grande do Sul (AJURIS), na categoria 
Boas Práticas em Direitos Humanos, 
buscamos demonstrar de que forma 
os direitos humanos estão presentes 
no dia a dia das pessoas, sem que elas 
sequer percebam a sua existência. 

A par disso, temos desafios nas áreas 
de ação social, cultural, de eventos, 
sem olvidar da nossa Escola, que é 
responsável, dentre outras tarefas, 
por fomentar o aperfeiçoamento pro-
fissional dos associados. 

Foto: Chico Pinheiro/Revista Em Evidência

Luiz Fernando  
Barboza dos Santos, 
presidente da Apergs
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Os desafios são muitos e são comple-
xos. Mas sabemos que para atingir as 
metas teremos que ter presentes os 
três pilares que sustentam a nossa 
gestão: a união da classe; a parceria 
com outras entidades e instituições, 
dentre elas a Ordem dos Advogados 
do Brasil, e o pensamento crítico. 
Somente com esse três pilares bem 
solidificados é que poderemos colher 
os frutos que implicarão no fortaleci-
mento da carreira e da advocacia pú-
blica em geral.

Em Evidência - Recentemente, o 
governador do RJ citou o RS como 
exemplo na cobrança da dívida ati-
va. Qual o papel dos Procuradores 
no desenvolvimento do Estado?
Dr. Luiz Fernando Barboza - Os Pro-
curadores do Estado possuem papel 
fundamental no desenvolvimento do 
Estado. 

Para se ter uma ideia, em 2015, a 
Procuradoria-Geral do Estado foi res-
ponsável pela recuperação de mais de 
600 milhões de reais e pela negocia-
ção parcelada de mais de 1,2 bilhões 
em tributos devidos ao Estado. Esse 
trabalho, a par de obter o retorno 
de valores devidos ao Estado e, com 
isso, permitir o incremento de inves-
timentos em áreas essências à popu-
lação (saúde, educação, segurança, 
etc), afigura-se de suma importância 
à manutenção da livre concorrência 
do mercado. A preservação da livre 
concorrência, imperativo ao bom fun-
cionamento do mercado, não permi-
te que um determinado contribuinte 
possa, por meio do inadimplemento 
tributário, ter vantagens sobre seus 
concorrentes. A atuação dos Procu-
radores, portanto, possui não apenas 
o viés arrecadatório, mas também o 
viés de auxiliar na construção de um 
mercado pautado pelo respeito e obe-
diência à livre concorrência. 

A par disso, tivemos uma atuação 

destacada na questão envolvendo a 
“máfia das próteses”, possibilitando, 
em uma atuação conjunta com a Polí-
cia Civil, o desmantelamento de uma 
verdadeira quadrilha que fraudava os 
cofres públicos. Não posso deixar de 
salientar o trabalho fundamental que 
os Procuradores do Estado vem fazen-
do na área da saúde. Se, até certo tem-
po atrás, éramos vistos como aqueles 
que simplesmente negavam o direito 
à saúde, hoje, por força de um grande 
trabalho desenvolvido pelos colegas, 
podemos referir que somos agentes 
pró ativos, que contribuem na organi-
zação do sistema de saúde, com vista 
a diminuir o número de demandas 
judicias e conferir maior eficiência no 
atendimento dos pleitos e anseios da 
população.

da exercida pela PGE, que, por meio 
de sua Procuradoria de Pessoal, já 
realizou, desde 2011, mais de 85 mil 
acordos. Essa atividade conciliatória 
significa uma maior racionalização 
do trabalho, a minimização do custo 
do processo e à satisfação do direito 
daqueles servidores que postulam 
em juízo vantagens que são efetiva-
mente devidas, já reconhecidas por 
orientação jurídico-normativa da 
PGE ou por jurisprudência pacífica 
dos Tribunais.

Poderia mencionar, também, a im-
portante atuação na área da probi-
dade administrativa, por meio do 
combate a corrupção e da busca pelo 
ressarcimento de valores que foram 
apropriados indevidamente dos co-
fres públicos. 

Não poderia olvidar da atuação das 
Equipes de Consultoria, que orientam 
juridicamente a Administração Públi-
ca, bem como o papel imprescindível 
dos colegas que exercem a função de 
Agente Setorial, que, atuando ao lado 
dos Secretários de Estado, conferem 
a segurança jurídica necessária para 
a viabilização das políticas públicas. 
Essa função preventiva, desempenha-
da pelas Equipes de Consultoria e pe-
los Agentes Setoriais, é fundamental 
para que evitemos atos eivados de ile-
galidade, que possam, futuramente, 
gerar enormes passivos financeiros ao 
Estado. Ademais, a atuação desses Co-
legas permite que obras e empreendi-
mentos públicos sejam executados 
com respeito ao ordenamento jurídi-
co, evitando, com isso, o embargo ou 
paralisação das atividades e, conse-
quentemente, o gasto desnecessário 
de verbas públicas.

A atividade do Procurador do Estado, 
que garante a defesa dos interesses de 
toda a sociedade, é, portanto, funda-
mental ao desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul. 

... em 2015, a 
Procuradoria-Geral do 
Estado foi responsável 
pela recuperação de 
mais de 600 milhões 
de reais e pela 
negociação parcelada 
de mais de 1,2 bilhões 
em tributos devidos ao 
Estado

“ 

” 
Esses são dois exemplos da impor-
tância do nosso papel no desenvol-
vimento do Estado. Mas eu poderia 
falar, ainda, sobre a economia gerada 
pelos Procuradores, ao impedir que o 
Estado pague valores a maior em de-
mandas judiciais, bem como acerca 
da atuação conciliatória de vanguar-
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Em Evidência - Qual a situação da 
carreira em relação aos demais Es-
tados?
Dr. Luiz Fernando Barboza - Essa 
pergunta deve ser respondida em 
duas partes. 

Sob o prisma institucional – e aqui me 
refiro à estrutura institucional, à for-
ma como a PGE está organizada (com 
um gabinete composto por Procura-
dor-Geral e três Procuradores-Gerais 
Adjuntos, por uma Corregedoria bem 
organizada, por Equipes Especializa-
das em Porto Alegre e por 18 Procu-
radores Regionais, responsáveis pela 

interiorização da PGE, etc.) -, pode-
mos dizer que a carreira e a institui-
ção estão muito bem! Somos exemplo 
de Procuradoria para outros Estados. 
Temos um concurso que garante o in-
gresso de ótimos quadros à institui-
ção. Sob esse prisma, penso que o Rio 
Grande do Sul, no quesito advocacia 
pública, nada deve a qualquer outro 
Estado.

Contudo, no que pertine à questão 
remuneratória e ao reconhecimento 
da algumas prerrogativas inerentes à 
nossa condição de advogado, penso 
que ainda temos que evoluir bastan-

te. Estamos com uma defasagem de 
aproximadamente 10% em relação às 
demais carreiras que exercem função 
essencial à Justiça (Magistratura, Mi-
nistério Público e Defensoria Pública). 
Ademais, somos um dos dois Estado 
da Federação, juntamente com o Pará, 
que não tem concretizadas, de forma 
definitiva, as prerrogativasatinentes 
à percepção dos honorários advocatí-
cios e ao exercício da advocacia plena. 
Saliente-se que 22 Estados da Fede-
ração já percebem os honorários e 23 
já reconhecem aos Procuradores do 
Estado o direito ao pleno exercício da 
profissão de advogado, obedecidas às 

Foto: Chico Pinheiro/Revista Em
 Evidência

Luiz Fernando Barboza, foi recentemente reeleito para o biênio 2016/2017, à presidência da associação
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vedações impostas pelo Estatuto da 
OAB. Isso sem falar nas centenas de 
Municípios, inclusive o de Porto Ale-
gre, que reconhecem essas prerroga-
tivas aos seu Procuradores, e na pró-
pria União Federal, que recentemente 
enviou um projeto de lei ao Congresso 
Nacional prevendo os direitos à per-
cepção de honorários e ao exercício 
da advocacia plena para os advogados 
públicos federais.

Assim, sob a ótica da adequação da 
carreira ao novo perfil de advocacia 
pública, ainda temos muito a cami-
nhar. A percepção dos honorários ad-
vocatícios pelos advogados públicos, 
que restou corroborada com a previ-
são expressa do Novo Código de Pro-
cesso Civil, não pode mais ser adiada. 
Temos que ter claro que estamos tra-
tando de dar cumprimento a uma lei 
de caráter nacional (Novo Código de 
Processo Civil). Ademais, importante 
ter presente que a percepção dos ho-
norários pelos Procuradores do Es-
tado não envolve qualquer verba de 
caráter público e importa em um mo-
derno mecanismo de aferição da efi-
ciência do serviço público, eis que tal 
verba somente será auferida em caso 
de vitória do Estado na demanda judi-
cial.  É inegável que o reconhecimento 
dessa prerrogativa importará em um 
avanço para a carreira – eu falaria até 
em uma mudança de paradigma – e 
implicará em ganhos para o Estado e 
para a sociedade.
O reconhecimento ao pleno exercício 
da profissão, por sua vez, também é 
um caminho sem volta. Há um movi-
mento nacional já consolidado nesse 
sentido. O Rio Grande do Sul, que 
vem tentando se modernizar, não 
pode ser um dos últimos Estados a 
reconhecer esse direito que já está 
consolidado em quase todos os entes 
federados, em centenas de municípios 
e, brevemente, na União Federal. É 
inegável que o reconhecimento dessa 
prerrogativa importa em benefícios 

à instituição, pois a possibilidade de 
exercício da advocacia plena torna-
rá a carreira ainda mais atrativa, eli-
minando o êxodo de profissionais 
qualificados para as PGEs de outros 
Estados, nos quais é reconhecida tal 
prerrogativa.

Portanto, não há como mensurar a si-
tuação da carreira em relação aos Pro-
curadores dos demais Estados de for-
ma absoluta. É necessário operar essa 
distinção, até para sabermos onde e 
como temos que evoluir.

Em Evidência - Como tem sido a 
participação da APERGS no acom-
panhamento de temas nacionais 
referentes à carreira defendidos 
pela ANAPE?
Dr. Luiz Fernando Barboza - A APER-
GS tem buscado fortalecer, cada vez 
mais, seus vínculos com a Associação 
Nacional. Além de contarmos com 
dois colegas aqui do Rio Grande do 
Sul na Diretoria da ANAPE (Telmo 
Lemos Filho, Vice-Presidente, e Fa-
biana da Cunha Barth, Diretora de 
Comunicação e Relações Institucio-
nais), participamos ativamente das 
reuniões do Conselho da ANAPE, que 
ocorrem uma vez por mês, geralmen-
te em Brasília. Além disso, rotineira-
mente vamos à Capital Federal acom-
panhar temas de interesse da carreira 
no Congresso Nacional. 

Em termos nacionais, o ano de 2015 
apresentou-se complexo sob o pris-
ma legislativo. Tivemos que deixar 
momentaneamente de lado a nossa 
demanda de maior interesse – a PEC 
82/07, que confere autonomia aos 
órgãos da advocacia pública – e ti-
vemos que focar nossos esforços em 
pautas reativas, que tratam de temas 
que não apenas afetam nossas com-
petências e prerrogativas, mas tam-
bém atingem princípios constitucio-
nais básicos, como é o caso da PEC 
80/15, que, caso aprovada, institui-

rá um verdadeiro “trem da alegria” 
em todo o Brasil. Não podemos, em 
pleno século XXI, permitir que isso 
ocorra, sob pena de colocarmos em 
cheque os conceitos de impessoali-
dade, de moralidade e de transparên-
cia que devem reger a Administração 
Pública.

Em suma, temos na ANAPE uma 
grande e constante parceira, qu sem-
pre nos auxiliou quando preciso. 

Em Evidência - Qual a relação com a 
OAB na defesa de temas de interes-
se da carreira?
Dr. Luiz Fernando Barboza - A OAB é 
outra grande e constante parceira da 
APERGS e dos Procuradores do Esta-
do do Rio Grande do Sul. 

Essa parceria se traduz em uma frase 
que é frequentemente repetida pelos 
ex-Presidentes da OAB/RS, Cláudio 
Lamachia e Marcelo Bertolucci – e que 
tenho a firme convicção de que é chan-
celada pelo atual Presidente, Ricardo 
Breier. A frase diz: “A Ordem é de todos 
os advogados, públicos ou privados”.

E é exatamente assim que nós nos 
sentimos: somos advogados! Deten-
tores de todos os direitos e deveres 
previstos no Estatuto da OAB! Por 
isso, temos na Ordem uma parceira 
e, mais do que isso, uma entidade que 
luta por causas e interesse que tam-
bém são nossos. 

E isso não é apenas retórica. A Co-
lega Fabiana da Cunha Barth, por 
exemplo,integra o Conselho da OAB/
RS, foi Presidente da Comissão da Ad-
vocacia Pública da OAB/RS e é Vice-
-Presidente da Comissão Nacional da 
Advocacia Pública, evidenciando que 
os Procuradores do Estado não ape-
nas reconhecem na OAB uma cons-
tante parceira, mas também fazem 
questão de participar ativamente da 
vida dessa grande instituição. 
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HECIN MEO NTC O

Tele vendas: (51) 3286-2593
matriz@casadoadvogado.com.br

Rua Riachuelo, 1293 - Centro - POA - RS

CASA DO ADVOGADO
R

www.casadoadvogado.com.br

Ser especializado, nossa diferença.

Nossa missão é
ajudar você a 

manter este 
equilíbrio.

Livros jurídicos: didáticos

e profissionais.
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m momento histórico 
para a advocacia gaúcha! 
Claudio Lamachia foi 
eleito presidente nacio-
nal da Ordem dos Advo-

gados do Brasil em sessão do Conse-
lho Pleno da OAB, em Brasília. Em 
85 anos de história da entidade, é a 
primeira vez em que um advogado 
militante do RS assume a liderança 
nacional da Ordem.

Concorrendo em chapa única e com o 

apoio dos presidentes das 27 seccio-
nais da entidade, ele teve o voto de 80 
conselheiros federais da OAB. A posse 
formal da nova diretoria, assim como 
dos novos conselheiros, será nesta se-
gunda-feira (1º). A posse solene será 
realizada dia 23 de fevereiro.

Lamachia foi duas vezes presiden-
te da Ordem gaúcha, entre 2007 e 
2012; na reeleição, em 2009, ele teve 
82% dos votos. Em 2012, em pesqui-
sa nacional, foi o presidente melhor 

U avaliado entre todas as 27 seccionais 
do País: 93% de aprovação da classe.

Em seu discurso, Lamachia asse-
gurou que a entidade manterá uma 
permanente busca de valorização aos 
honorários advocatícios e uma de-
fesa intransigente das prerrogativas 
profissionais. “A OAB estará, mais 
do que nunca, atenta aos anseios da 
sociedade, em uma cruzada contra 
a corrupção e o mau uso das verbas 
públicas. A OAB não deixará, de ma-

Lamachia é  
eleito presidente 
nacional da OAB

Em 85 anos de história da entidade, é a primeira vez em que um 
advogado militante do RS assume a liderança nacional da Ordem

Liziane Lima

O então presidente nacional da OAB. 
Marcus Vinicius Furtado Coelho, proclama o 
resultado Lamachia é eleito com 80 dos 81 
votos do Conselho Federal para ser o novo 
presidente da entidade

Foto: Acervo OAB/RS
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Claudio Lamachia e o chefe de gabinete da presidência da OAB/RS nas últimas três gestões, 
Julio Cesar Caspani

Mesa dos trabalhos da eleição do novo presidente nacional da OAB. A eleição foi comandada 
pela decana do Conselho, Clea Carpi da Rocha, ex-presidente da OAB/RS
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neira alguma, de lutar por um novo 
patamar ético na política brasileira 
e cobrará do governo e do Congres-
so medidas efetivas no combate ao 
fisiologismo e as concertações de ga-
binetes. Sem bandeiras partidárias, 
defendendo o interesse da sociedade 
e respeitando a Constituição, estare-

mos mais atentos e atuantes do que 
nunca. É o que a sociedade espera de 
nós. Esse é o nosso compromisso”, 
garantiu.

Também compõem a chapa eleita: 
Luis Cláudio Chaves (MG) como vi-
ce-presidente; Felipe Sarmento (AL) 

como secretário-geral; Ibaneis Rocha 
(DF) como secretário-geral adjun-
to; e Antonio Oneildo Ferreira (RR) 
como diretor-tesoureiro.

Sessão
A sessão da eleição de Lamachia foi 
conduzida pela conselheira federal 
pela OAB/RS e decana dos conselhei-
ros, Cléa Carpi da Rocha. O conse-
lheiro seccional da OAB/RS foi desig-
nado observador da apuração. 

Na abertura, o então presidente na-
cional da OAB, Marcus Vinicius Fur-
tado Coêlho, destacou que foi uma 
gestão compartilhada e participati-
va. “Não houve triagem ou censura 
a nenhum tema. Tudo foi ouvido, 
dialogado, me prestei a não ser a voz 
de mim mesmo, mas do plenário que 
representei. Aqui parafraseio Rui 
Barbosa: A profissão de advogado 
tem, aos nossos olhos, uma dignida-
de quase sacerdotal. Toda a vez que a 
exercemos com a nossa consciência, 
consideramos desempenhada a nos-
sa responsabilidade”, lembrou.

Comitiva gaúcha 
prestigia eleição de 
Lamachia em Brasília
Um grande número de advogados 
do Rio Grande do Sul prestigiou a 
sessão que elegeu Claudio Lamachia 
presidente nacional da OAB. O plei-
to ocorreu, na tarde deste domingo 
(31), no plenário do Conselho Fede-
ral da OAB.

Estavam presentes os conselheiros 
federais pela OAB/RS Cléa Carpi da 
Rocha, Renato da Costa Figueira e 
Marcelo Bertoluci, que votaram na 
eleição, e o presidente da OAB/RS, 
Ricardo Breier; a advogada Clarissa 
Lamachia, esposa de Lamachia; o vi-
ce-presidente, Luiz Eduardo Amaro 
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Sefie dos três últimos presidentes da OAB/RS, Ricardo Breier, Claudio Lamachia e Marcelo Bertoluci

Foto: Acervo OAB/RS
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Pellizzer; o secretário-geral, Rafael 
Canterji; a secretária-geral adjun-
ta, Maria Cristina Carrion Vidal de 
Oliveira; o diretor-tesoureiro, André 
Sonntag; a presidente da CAA/RS, 
Rosane Ramos; a diretora-geral da 
ESA, Rosangela Herzer dos Santos; 
os conselheiros seccionais Regina 
Guimarães, Jorge Fara, Leonardo 
Lamachia, Rolf Madaleno, Arman-
do Perin, Alexandre Ghelling, Jorge 
Maciel e Eduardo Lemos Barbosa; os 
diretores da CAA/RS, Pedro Alfon-
sin, Cláudia Brosina e Melissa Tel-
les; o ex-presidente da OAB/RS, Luiz 
Carlos Levenzon; o ex-presidente da 
CAA/RS, Arnaldo Guimarães; o chefe 
de gabinete da presidência da OAB/
RS, Julio Cesar Caspani; e entre ou-
tros advogados do RS. Também pres-
tigiram a sessão os colaboradores da 
OAB/RS, Maria Rita Canaparro, Cla-
ra Luz e Assis Marçal. 

Currículo
Lamachia é vice-presidente nacional 
da OAB; membro do Conselho Insti-
tucional da Academia Tributária das 
Américas; integrante do Conselho 
Consultivo da Laureate Internatio-
nal Universities; membro do Conse-
lho de Definidores da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre; e vice-
-presidente da Federação Nacional 
dos Advogados. Além disso, foi pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Advogados do Banco do Brasil; vice-
-presidente da Associação America-
na de Juristas – Rama RS; membro 
do Conselho Fiscal do Sindicato dos 
Advogados do RS; presidente da Co-
missão de Direitos Humanos Sobral 
Pinto; e presidente do Fórum dos 
Conselhos de Profissões Regulamen-
tadas no RS.

Dentre as principais honrarias re-

cebidas estão: Ordem do Mérito do 
Ministério Público – Grau Grã-Cruz; 
Doutor Honoris Causa da Academia 
Brasileira de Filosofia; Advogado 
Emérito do Instituto dos Advogados 
do Rio Grande do Sul – IARGS; Me-
dalha do Mérito Farroupilha (maior 
honraria da Assembleia Legislativa do 
RS); Cidadão Emérito de Porto Ale-
gre; Medalha do Pacificador; Honra 
ao Mérito da Frente Parlamentar dos 
Direitos do Contribuinte do Congres-
so Nacional; Medalha Professor San-
tiago Dantas; Medalha do Tribunal de 
Justiça Militar; Medalha Tiradentes; 
Medalha Hercílio Domingues do Tri-
bunal de Contas do Estado; Membro 
Honoris Causa do Instituto dos Di-
reitos do Contribuinte; Comenda do 
Mérito Judiciário Militar do Estado; 
Medalha do Ministério Público de 
Contas do Estado; e Comenda do Mé-
rito Judiciário do TRT4.
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OPINIÃO

Procurador do Estado e  
Gestor Público: uma parceria fundamental 

Após a promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, que 
reconheceu a essencialidade 
da função dos Advogados 
Públicos à Justiça, restou 
bem delineado o universo de 
atuação reservado aos Procu-
radores do Estado, que, além 
da representação judicial do 
Estado, têm como um de 
suas mais importantes tare-
fas a prestação da orientação 
jurídica aos órgãos da admi-
nistração estadual. 

Essa atividade vem se tor-
nando ainda mais relevante, 
na medida em que em são 
cada vez maiores os desafios que o administrador 
público precisa enfrentar ao gerir a coisa pública. A 
necessidade de observância de todos os meandres 
do Direito Administrativo, bem como a sujeição 
dos seus atos às mais variáveis formas de controle, 
faz com que a atuação sedimentada na orientação 
de um Procurador do Estado traga uma maior segu-
rança jurídica ao gestor no processo que envolve as 
tomadas de decisões inerentes ao cargo que ocupa.

No Estado do Rio Grande do Sul, com a implanta-
ção do sistema de Advocacia de Estado nos termos 
previstos na   Lei Estadual nº 13116/08, que per-
mitiu a alocação de Procuradores do Estado para 
atuarem junto a diversos órgãos públicos, foi pos-

sível se observar uma maior 
celeridade e racionalidade 
nos procedimentos adminis-
trativos de interesse desses 
órgãos.

Nesse ponto, destaca-se que 
as experiências adquiridas 
pelos Procuradores do Esta-
do, em razão de sua atuação 
jurídica, legitimam ainda 
mais as suas orientações, 
pois garantem também uma 
atuação preventiva do ad-
ministrador, minimizando 
ou, por vezes eliminando, o 
questionamento judicial dos 
seus atos.

A orientação prestada pela Advocacia Pública, ao 
propor soluções seguras, efetivas e céleres para as 
mais diversas questões jurídicas e administrativas 
que envolvem o dia-a-dia da administração, colo-
cam o Procurador do Estado na condição de parcei-
ro fundamental do Gestor Público.

Destaca-se que uma gestão eficiente, pautada em 
orientação jurídica qualificada, não significa ape-
nas a garantia de tranquilidade ao gestor, mas tam-
bém uma grande economia aos cofres públicas e 
uma maior agilidade na implementação das políti-
cas públicas erigidas como prioritárias pelo gover-
nante legitimamente eleito.

Daniele Brasil Leripio
Vice-Presidente Administrativa 
e Financeira da Associação dos 

Procuradores do Estado do  
Rio Grande do Sul (APERGS)
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Advogado criminal por vocação, professor de Direito 
Penal por paixão, e homem de ordem por destino. 
Assim poderíamos definir Ricardo Breier, o presidente 
eleito da OAB/RS.

Com 49 anos de idade, Breier é casado com a 
psicóloga Tania Wolff, e tem os filhos 
Amanda, 19 anos (que já trilha os 
passos do pai na faculdade 
de Direito), e o pequeno 
André com apenas de 07 
anos. Tendo uma carreira 
brilhante, consolidada ao 
longo de vinte e cinco anos 
de ininterrupta advocacia 
e intensa atividade 
docente em várias 
universidades gaúchas, 
- o que lhe valeu a fama 
de ser um dos maiores 
advogados criminalistas 
do Rio Grande -, Breier 
tinha tudo para não se 
envolver em política. 
Contudo, o chamado 
dos colegas e o 

Breier
Ricardo
o novo bâtonnier da 
Advocacia gaúcha

Ricardo Breier, presidente da OAB/RS

Foto: Chico Pinheiro/Revista Em Evidência
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senso de responsabilidade soaram mais fortes.

Com sólida formação intelectual, Breier é Especialista em Criminologia pela PUC/RS e 
em Vitimologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha, uma das mais prestigiosas 
universidades do planeta. E foi justamente por esta renomada universidade que ele 
alcançou o título de Doutor em Direito Penal, a mais alta titulação acadêmica existente.

A par disso, colecionou grandes vitórias na carreira de advogado, atuando com sucesso em 
algumas das mais rumorosas e intrincadas ações penais ocorridas no Rio Grande do Sul 
e no Brasil. Como exemplo, podemos lembrar que Breier assessorou diversas Comissões 
Parlamentares de Inquérito junto ao Legislativo gaúcho, e que foi embasado em um parecer 
seu que a Corte de Cassações da República Italiana adiou por quase dois anos a extradição 
de um brasileiro em virtude da demonstração das calamitosas condições do sistema 
penitenciário brasileiro. Além disso, foi o pioneiro no estudo e na implantação dos programas 
de compliance em plagas gaúchas, o que lhe trouxe o status de ser referência na matéria.

Tais fatos demonstram de maneira inequívoca o reconhecimento da sua proficiência técnica, 
que o alça ao rol dos grandes juristas gaúchos.    Aliás, títulos acadêmicos não faltam a Breier, 
que se firmou como conferencista de famosas universidades latino-americanas e europeias: é 
Consultor do ICEPS - Internacional Center Of Economic Penal Studies sediado em Nova Iorque, 
Acadêmico Honoris Causa da Academia Brasileira de Filosofia, com sede no Rio de Janeiro, 
Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, com sede em São Paulo, Membro da 
Associação Internacional de Direito Penal, - a mais importante associação de criminalistas do 
mundo, com sede em Paris -, e Membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a 
mais tradicional associação de juristas do Rio Grande do Sul, fundada em 1926.

Nas lides da OAB, Breier foi Conselheiro Seccional por três mandatos, de 2007 a 2015, 
coordenando a Comissão de Direitos Humanos da OAB/RS no período de 2007 a 2012, sendo 
que no mesmo período atuou como Membro da Comissão de Prerrogativas, que defende 
os advogados de todo o Estado no âmbito de suas imunidades profissionais. Assim, como 
consequência lógica de um trabalho feito com esmero e seriedade, neste último triênio Breier 
foi alçado ao cargo de Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio 
Grande do Sul, investindo na gestão corporativa da entidade, e tendo coroado seu mandato 
com a coordenação da VII Conferência Estadual dos Advogados, a maior de todos os tempos.

Diante de todo esse currículo, e da longa lista de bons serviços prestados à advocacia e à 
sociedade gaúcha, Breier foi ungido candidato à presidência da OAB, conquistando a quarta 
vitória consecutiva do movimento OAB+.  Assim, sem mais delongas, apresentamos a entrevista 
que Em Evidência teve a honra de realizar com Ricardo Breier, o presidente eleito da OAB/RS.
Paulo Batimanza
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Em Evidência - Sejamos diretos. 
Porque o senhor quis ser presiden-
te da OAB/RS.
Ricardo Breier - Eu acredito que não 
exista isso de querer ser presidente da 
OAB. É uma conjuntura, um processo. 
Fomos escolhidos para representar um 
projeto, o que faremos junto com os 
colegas de diretoria, dos membros do 
conselho e das comissões, e dos pre-
sidentes das 106 subseções. A OAB é 
muito grande e representa muito para 
a sociedade gaúcha para ser governada 
por apenas uma pessoa. Dou graças a 
Deus por ter ao meu lado pessoas de 
grande experiência e com grande cará-
ter e integridade pessoal. Apenas para 
citar alguns, eu terei para me auxiliar 
nesta grande tarefa nomes do quilate 
de Claudio Lamachia, Marcelo Ber-
toluci, Clea Carpi da Rocha, Renato 
Figueira, Alexandre Wunderlich, Luis 

Foto: Cam
ila Cabrera

Solenidade de Abertura da VII Conferência Estadual dos Advogados, coordenada por Ricardo Breier

Henrique Cabanellos Schuh, Luiz Edu-
ardo Amarro Pellizer, Rafael Canterji, 
Maria Cristina Carrion Vidal de Olivei-
ra e André Luís Sonntag.
 
Em Evidência - O que o senhor pen-
sa sobre a política?
Ricardo Breier - Apesar da difícil qua-
dra que vive o nosso país, de comple-
ta deslegitimação do sistema político 
diante do quadro de corrupção endê-
mica que atingiu praticamente todos 
os setores da vida nacional, vejo na 
política a mais nobre de todas as ativi-
dades humanas. Pois na política deixa-
mos de representar apenas os nossos 
interesses, buscando de forma altruís-
ta o bem comum e o interesse público. 
Pelo menos é assim que devia ser.
 
Em Evidência - E porque não é?
Ricardo Breier - São muitos os mo-

tivos. Desde as questões fundantes 
da cultura nacional, com um Estado 
hipertrofiado e a formação de um pa-
tronato político que trata seu próprio 
país como se fosse uma colônia, até as 
reverberações desta cultura, expresso 
naquilo que denominamos patrimo-
nialismo, que é a captura dos espaços 
públicos de poder por interesses pura-
mente privados. É uma lógica perversa 
que precisa ser desfeita.
 
Em Evidência - E como se faz isto?
Ricardo Breier - Em realidade, já es-
tamos fazendo. É um processo histó-
rico. Essa crise de legitimidade vivida 
pela classe política em nosso país cer-
tamente é o prelúdio de coisas gran-
des e importantes que acontecerão no 
Brasil. Mudança é a palavra de ordem. 
Creio sinceramente que o regular fun-
cionamento das instituições republica-
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Ricardo Breier, Claudio Lamachia, Ives Gandra, 
Marcus Vinicius Furtado Coelho, Bernardo 
Cabral e Marcelo Bertoluci na VII Conferência 
Estadual dos Advogados

nas, demonstrando que a lei vale para 
todos, é o sinal de novos tempos. A 
luta constante contra a corrupção que 
hoje vemos no Brasil está sendo o rito 
de passagem do Brasil colônia para o 
Brasil república.
 
Em Evidência - Qual deve ser a pri-
meira pauta desse novo Brasil?
Ricardo Breier - A reforma política. 
Apenas com uma reforma política vi-
gorosa teremos a garantia de que as 
mudanças que virão serão duradouras, 
pois as regras do jogo mudam o seu 
resultado. A cidadania deve aproveitar 
esse momento de grande fragilidade 
da política tradicional para impor a sua 
agenda, com a “democratização da de-
mocracia”, para se usar uma hipérbole. 
Deve haver a adoção de mecanismos 
que privilegiem a responsabilidade po-
lítica, como o recall, a aproximação de 
eleitores e eleitos, como o voto distri-
tal, o estímulo à renovação, com a limi-
tação de reeleições para os parlamen-
tos e vedação da mesma para os cargos 
executivos, a adoção de mecanismos 
de democracia interna nos partidos 
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Grupo OAB+ reunido no dia da elição em que Breier foi sagrado presidente da OABRS com 80% dos votos

Fotos: Cam
ila Cabrera
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Breier denuncia as condições 
desumanas do Presídio 
Central de Porto Alegre
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... com um Estado hipertrofiado e a formação 
de um patronato político que trata seu próprio 
país como se fosse uma colônia, até as 
reverberações desta cultura, expresso naquilo 
que denominamos patrimonialismo, que é a 
captura dos espaços públicos de poder por 
interesses puramente privados

“ 

” 
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Ricardo Breier faz seu primeiro pronuciamento como 
presidente da OABRS

Transmissão do cargo de presidente da OABRS. Breier e Bertoluci assinam o termo de posse

políticos, com a realização de eleições primárias para a definição de can-
didatos e a quebra do monopólio da representação por parte dos par-
tidos possibilitando candidaturas independentes, e de transparência 
nas contas de partidos e candidatos, com a fiscalização obrigatória do 
TCU em auxílio ao TSE, o estabelecimento de limites de gastos bastan-
te módicos para as campanhas e a proibição de doações empresariais e, 
por fim, a institucionalização de processos que vedem a concorrência 
desigual entre os candidatos, com um corte profundo nas estruturas de 
gabinete dos atuais detentores de mandato, principalmente quanto ao 
número de cargos comissionados.  Esta é a pauta básica.
 
Em Evidência - E como o senhor vê a atuação da OAB nessa ques-
tão?
Ricardo Breier - Creio que a OAB, tanto estadual quanto nacional-
mente, tem um papel histórico a cumprir neste momento, fiel a sua 
história de lutas e de conquistas junto à cidadania deste país. Creio 
que Claudio Lamachia, com toda a sua experiência e competência, 
tem todas as condições para colocar a OAB na liderança de um grande 
movimento em busca de consenso nacional em prol das reformas que 
garantam dignidade à atividade política que, como eu disse, penso ser a 
mais nobre das atividades humanas, desde que feita com independên-
cia, desassombro e espírito público.
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Breier com sua esposa, a psicóloga Tania Wolf, na cerimônia de posse como novo presidente da 
OABRS

Breier acompanhado de sua mãe, Dona Jura, sua esposa, Tania Wolf, e de sua irmã, Beatriz

Fotos: Cam
ila Cabrera

Em Evidência - Quais seus princi-
pais projetos frente à OAB nos pro-
ximos três anos?
Ricardo Breier - Em primeiro lugar res-
salto que nosso trabalho é de continui-
dade. Todos os membros da diretoria 
eleita já fazem parte de cargos de direção 
dentro da atual gestão da OAB, e foi isso 
que nos levou ter a confiança de grande 
parte da advocacia gaúcha.  Somos parte 
de um projeto vitorioso e pretendemos 
dar continuidade a ele. Neste momento 
estou escalado para liderar o time, mas 
tenho a convicção pessoal que apenas 
a união de esforços de homens e mu-
lheres de ordem pode dar bons frutos, 
e isso é um permanente trabalho em 
grupo.  Então, penso que em primeiro 
lugar vamos buscar sintonia com a OAB 
federal. Na realidade essa é nossa polí-
tica desde 2007, que sempre mostrou a 
união da seccional gaúcha com a enti-
dade no âmbito nacional. Com a ida do 
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Reunião de família, Breier com a esposa Tania, e os filhos André e Amanda
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vice-presidente Claudio Lamachia para 
o Conselho Federal, foi ampliada esta 
relação de ideias, direcionamentos e de 
propostas em benefício de toda a classe, 
como se viu nas questões do novo Có-
digo de Processo Civil e o Simples para 
a advocacia. Isso significa a materializa-
ção de iniciativas e uma aproximação de 
grande significado. É um elo de troca de 
informações e de posicionamentos, no 
qual a OAB nacional muito contribuiu 
diante de novos desafios.
 
Em Evidência - E o que mais?
Ricardo Breier - Nossa atuação se 

dará em três eixos: gestão, prerroga-
tivas e cidadania. Então vamos con-
tinuar o aperfeiçoamento da gestão 
administrativa do sistema OAB, que 
possibilitou sairmos de uma situação 
de insolvência para o de possibilidade 
de investimentos e aumento de patri-
mônio, com a melhora significativa 
dos serviços prestados ao advogado 
nas suas atividades diárias nas 106 
Subseções. Um dos exemplos foi a 
compra da tão sonhada sede própria, 
um prédio de 14 andares junto ao polo 
jurídico da Capital do Estado, que é 
motivo de orgulho para a advocacia 

rio-grandense.  Então, em tempos de 
crise, a ordem é fazer mais com me-
nos.  Além disto, vamos continuar na 
luta intransigente em prol das prerro-
gativas da advocacia, que em realidade 
são prerrogativas dos cidadãos, uma 
vez que inexiste cidadania em sentido 
material sem a existência de advoga-
dos que possam agir com independên-
cia na defesa de seus clientes. Por fim, 
pretendemos usar o prestígio e o livre 
trânsito da OAB junto às instituições 
para propiciarmos as discussões neces-
sárias à formação de consensos acerca 
dos temas-chave para a Nação.
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Todos contra o caixa 2 eleitoral.  
Por eleições limpas no Brasil

A OAB conseguiu, no STF, o 
fim do investimento empresa-
rial em partidos e candidatos 
e o fim das doações ocultas. 
Temos que lutar juntos com a 
sociedade para combater o cai-
xa 2 nas campanhas eleitorais 
municipais de 2016.

OAB, CNBB e diversas entida-
des da sociedade civil tranfor-
marão cada subseção da OAB, 
cada paróquia e cada sede das 
entidades que participarem 
do movimento, inclusive do 
MCCE, em comitês de comba-
te ao caixa 2 eleitoral. Também 
faremos a exigência para que o 
Congresso vote o projeto de lei 
que criminaliza o caixa 2 nas 
eleições.

Vamos denunciar todos os 
candidatos que fizerem campa-
nhas milionárias, despropor-
cional ao valor arrecadado le-
gitimamente de pessoas físicas 
e repasses do fundo partidário. 
Também vamos denunciar a 
utilização de CPFs “de aluguel”, 
utilizados apenas para tentar 
dar aparência de licitude a re-
cursos financeiros indevida-
mente utilizados nas campa-
nhas eleitorais.

Vamos exigir que a prestação 
de contas das campanhas 
eleitorais não sejam um faz 
de conta.

São convidadas a participar deste movimento todas as 
entidades da sociedade civil e os Conselhos de todas 

as profissões regulamentadas, 
além das associações de magis-
trados e de membros do minis-
tério público.

A luta por eleições limpas é 
mais uma contribuição da OAB 
para a sociedade brasileira.

A campanha eleitoral deve dis-
cutir idéias e propostas e não 
mais ser um palco Hollywoo-
diano. Não podemos permitir 
que a vitória eleitoral esteja 
condicionada ao abuso do po-
der político ou econômico.

Os eleitos devem exercer seus 
mandatos para atender os an-
seios da sociedade.

O sistema eleitoral não pode 
estimular a prática de corrup-
ção administrativa, que possui 
sua raiz na corrupção eleitoral 
com o caixa 2 nas campanhas. 
Ou o Brasil acaba com a cor-
rupção ou a corrupção acaba 
com o Brasil.

A conscientização do eleitor 
é fundamental para a morali-
zação dos costumes políticos 
do Brasil. O voto consciente e 
a participação do cidadão nos 
comitês de combate ao caixa 
2 são essenciais a construção 
do país que queremos, justo e 
ético.

O voto não tem preço, tem consequências. Toda a so-
ciedade unida contra o caixa 2 das eleições e por elei-
ções limpas no Brasil.

Marcus Vinicius  
Furtado Coêlho

Ex-Presidente Nacional da OAB

Vamos denunciar 
todos os candidatos 
que fizerem 
campanhas 
milionárias, 
desproporcional ao 
valor arrecadado 
legitimamente de 
pessoas físicas e 
repasses do fundo 
partidário

“ 

” 
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m solenidade realizada no 
Dia Nacional do Ministério 
Público, foram entregues 
os prêmios da 17ª edição 
do “Prêmio Jornalismo 

Ministério Público do Rio Grande 
do Sul”. Assim como em outras edi-
ções, a premiação foi promovida pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, Asso-
ciação do Ministério Público (AMP) e 
Fundação Escola Superior do Minis-

tério Público (FMP), com apoio do 
Hotel Continental Canela, Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do RS e 
Associação Riograndense de Impren-
sa (ARI). 

No total, 71 trabalhos foram inscritos 
entre as categorias Rádio, Televisão, 
Impressa, Mídia Web, Fotografia e 
Especial. Os vencedores receberam 
prêmios em dinheiro, comendas e um 

E

XVII Prêmio Jornalismo 
Ministério Público do 

Rio Grande do Sul
O prêmio foi entregue no dia nacional do MP

Ascom/MP

final de semana no Hotel Continental, 
em Canela. 

Após a entrega dos prêmios, em ceri-
mônia organizada no Palácio do MP, 
a Jornalista da Rádio Gaúcha Maria 
Eduarda Fortuna falou em nome dos 
agraciados. Citando o lema “informar é 
transformar”, do Grupo RBS, destacou 
que o profissional de imprensa tem 
como intuito “fazer a diferença” com o 
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seu trabalho, objetivando transformar 
a sociedade para melhor. Por sua vez, 
o Presidente da Associação Riogran-
dense de Imprensa (ARI) Batista Filho, 
lembrou que existe uma afinidade en-
tre o trabalho do Ministério Público e 
da imprensa, porque ambos trabalham 
em prol da sociedade e “têm a verdade 
e o respeito como nortes de atuação”. 

O Presidente da FMP, David Medina 
da Silva, destacou a qualidade das 
reportagens vencedoras do Prêmio e 
acrescentou que tanto o MP quanto 
a imprensa querem, em sua atuação, 
“transformar este mundo em algo 
melhor”. Já o Presidente da AMP, Sér-
gio Harris, enfatizou que o Prêmio de 
Jornalismo Ministério Público do Rio 
Grande do Sul está consolidado em 
seu objetivo de laurear as reportagens 
que mostrem o trabalho da Institui-

ção em prol da sociedade. “Imprensa 
e MP têm cumprido a contento seu 
trabalho”, afirmou. 

Por fim, o Procurador-Geral de Justiça 
concordou que a premiação está con-
solidada em sua 17ª edição num ano 
em que o Ministério Público, tanto 
em nível nacional quanto regional, re-
alizou grandes operações e teve gran-
de visibilidade por parte da sociedade 
justamente por meio de matérias que 
estão sendo premiadas. Marcelo Le-
mos Dornelles lembrou que, além de 
reportagens enfatizando o trabalho 
de combate à adulteração do leite, 
queijo e palmito, o MP tem “milhares 
de trabalhos em prol da sociedade” 
que não chegam a ser conhecidos de 
todos. O Chefe do MP lembrou, ain-
da, que a Instituição se relaciona de 
forma tranquila com a Imprensa, uma David Medina da Silva, Presidente da FMP 

Sérgio Harris, Presidente da AMP
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vez que ambos “possuem pautas co-
muns em defesa da cidadania”. 

Presenças 
Também estiveram presentes na ceri-
mônia de premiação o Corregedor-Ge-
ral do MP, Ruben Abruzzi; o Subprocu-
rador-Geral de Justiça para Assuntos 
Institucionais, Fabiano Dallazen; a 
Chefe de Gabinete do PGJ, Karin So-
hne Genz; os Vices-Presidentes da 
AMP/RS Martha Beltrame e João 
Ricardo Santos Tavares; o Diretor do 
Hotel Continental Canela, Marcelo 
Carvalho; o Presidente do Sindicato 
dos Jornalistas do RS, Milton Simas; 
Promotores e Procuradores de Justiça, 
além de Jornalistas e servidores. 

Vencedores na 
categoria impressa
A categoria Reportagem/Impressa foi 
conquistada pela série de matérias fo-
cando as “irregularidades na gestão da 
Santa Casa de Rio Grande e a atuação 
do MP diante da situação”, de autoria 
da jornalista Aline Pereira Rodrigues, 
publicada nas edições de 29/11/2014, 

1º/9/2015, 16/10/2015, 23/10/2015 e 
17/3/2015 no Jornal Agora. O segundo 
lugar foi obtida pela matéria “Inquérito 
cita envolvimento de servidores”, de 
autoria do jornalista Rodrigo Ferreira 
Martini, publicada na edição de 11 de 
abril deste ano no Jornal A Hora, de La-
jeado, discorrendo sobre as apurações 
do esquema de fraudes em licitações 
para serviços de limpeza urbana. 

Vencedores na 
categoria TV
Na categoria Reportagem/TV, a Co-
missão Julgadora decidiu premiar 
apenas um trabalho: a série de repor-
tagens “Descaso com as águas”, de 
autoria do jornalista Fábio Almeida 
e equipe, exibida de 25/04 a 1º/05 
deste ano na RBSTV e na Rede Globo, 
mostrando que o Estado tem três rios 
na lista dos 10 mais poluídos do País. 

Vencedores na 
categoria rádio
Na categoria Reportagem/Rádio, ven-
ceu a reportagem “A longa espera por 
um lar”, de autoria das jornalistas Ma-

ria Eduarda Fortuna e Marcela Panke, 
veiculada em 25 de agosto deste ano 
na Rádio Gaúcha narrando a demora 
do processo de adoção que faz com 
que crianças percam a 1ª infância em 
abrigos. Em segundo lugar foi escolhi-
da a reportagem “Núcleo de seguran-
ça alimentar do MP combate fraude 
na produção de leite, queijo e palmito 
no RS”, de autoria do jornalista Cid 
Martins, veiculada em 10 de novem-
bro deste ano na Rádio Gaúcha, que 
mostra a atuação forte do MP nessa 
área. 

Vencedores na 
categoria web 
Na categoria Mídia Web, as vencedo-
ras foram as jornalistas Adriana Irion 
e Fernanda da Costa, de Zero Hora, 
com a reportagem “Vítimas de abri-
gos”, veiculada de 26 a 27/07 deste 
ano, que retrata o descaso a que são 
submetidas crianças e adolescentes 
que vivem em abrigos. 

Vencedores na 
categoria fotografia 
Na categoria Fotojornalismo, o vence-
dor foi o fotógrafo Félix Zucco, do Jornal 
Zero Hora, evidenciando a “Operação 
Ju$$ara”, publicada no dia 10 de novem-
bro deste ano mostrando momentos da 
ação. O segundo lugar foi conquistado 
com as fotos “A corrente que Bernardo 
uniu”, de Carlos Macedo, publicadas em 
5 de abril deste ano no Jornal Zero Hora. 
As fotos mostram a corrente que a co-
munidade de Três Passos fez em torno 
do menino assassinado. 

Vencedores na 
categoria especial
Na categoria Prêmio Especial – desta-
cando o combate às organizações cri-
minosas – o vencedor foi o fotógrafo 
Diogo Zanatta, de Zero Hora, com a 
reportagem “Mexeram no seu queijo”.
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Marcelo Lemos Dornelles, Procurador-Geral de Justiça
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CANOAS

urante a 277ª edição do  
“Prefeitura na Rua”, rea-
lizada na Praça Antônio 
Barônio, no bairro São 
José, foi registrado o 

atendimento de número 29 mil, feito 
à moradora Cássia Luciara da Silvei-
ra Munhoz. Ela solicitou ao prefeito 
Jairo Jorge uma vaga na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Go-
vernador Leonel de Moura Brizola, 

que tem turno integral. Esta deman-
da foi encaminhada à respectiva se-
cretaria, assim como outras 29.114 
que já foram contabilizadas neste 
projeto, iniciado em 2009, 115 so-
mente nesta edição. “É a primeira vez 
que venho ao Prefeitura na Rua. Este 
é um canal próximo às pessoas. Elas 
podem trazer as suas solicitações di-
retamente para as áreas envolvidas. 
Não costumamos ver isso em muitos 

D lugares”, afirmou. 

Foi justamente esta interação sema-
nal do prefeito, da vice-prefeita, dos 
secretários e dos diretores munici-
pais com a comunidade que chamou 
a atenção de um grupo de visitantes 
que estão no Estado para o Fórum 
Social Temático 2016. Uma comitiva 
formada pelo secretário geral do Es-
critório de Consulta Pública de Mon-

Prefeitura Itinerante  
faz sucesso em Canoas

O programa “Prefeitura na Rua” ultrapassa 29 mil atendimentos  
e recebe visita internacional

Rosilaine Pinheiro

Foto: Tony Capellão
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treal (Canadá), Luc Doray, e pelos re-
presentantes das cidades brasileiras 
de Caruaru (Pernambuco), Lino Por-
tela, e de Guarulhos (São Paulo), Fá-
bio Casemiro Gomes, acompanhados 
de outros representantes de Brasília 
(Distrito Federal), presenciou a dinâ-
mica do evento.

Jairo Jorge, antes de iniciar os aten-
dimentos, conversou com o grupo e 
explicou que esta é uma das 13 fer-
ramentas de participação popular 
disponibilizadas aos canoenses. “A 
Àgora em Rede, o Prefeito na Estação 
e as Plenárias de Serviços são outros 
exemplos”, destacou.

O Prefeitura na Rua é muito interessante 
porque, de um lado, oportuniza que 
moradores exponham seus problemas. De 
outro, possibilita que secretários e diretores 
saibam mais sobre a realidade dos cidadãos
 Luc Doray 
Secretário geral do Escritório de Consulta Pública de Montreal (Canadá), em visita a 
Canoas

“ 

” 

Vice-prefeita, Beth Colombo, sempre participando do programa

CANOAS
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O evento contou com a presença da 
vice-prefeita, Beth Colombo; do sub-
prefeito da Região Nordeste, Denil-
son Oliveira Santos; secretários do 
município, além de outras autorida-
des e comunidade da região.

As impressões dos 
visitantes
Doray contou que, em Montreal, hou-
ve uma atividade parecida. “O prefei-
to ia aos bairros de ônibus, para fazer 
atendimentos. Mas nossa experiência 
não era tão organizada e sistematiza-
da como aqui”, comparou. De acordo 
com ele, o Prefeitura na Rua é mui-
to interessante porque, de um lado, 

Programa “Prefeitura na Rua” ultrapassa 29 mil atendimentos

oportuniza que moradores exponham 
seus problemas. De outro, possibilita 
que secretários e diretores saibam 
mais sobre a realidade dos cidadãos. 
“Isso os ajuda a desenvolverem ações 
mais acertadas”.  

Portela, por sua vez, também elogia 
o projeto e declara que voltará para 
Caruaru impressionado com política 
“tão avançada e tão radical, quando 
se fala em transparência e de relação 
com o cidadão, que Canoas tem mos-
trado ao longo dos últimos anos.” Ele 
comentou que levará informações que 
auxiliarão a potencializar as ações de-
senvolvidas na cidade pernambucana, 
que possui uma secretaria denomina-

da Participação Social. “Rico demais. 
Importante demais. Especialmente 
porque são eventos que só acontecem 
se as pessoas participarem. É a con-
tramão do processo digital e virtual. 
Só há o Prefeitura na Rua, se as pesso-
as aparecerem”, acrescentou, sem dei-
xar de ressaltar que percebeu a relação 
cordial e o respeito estabelecido entre 
a comunidade e o poder público.  

Jairo Jorge lembrou que o Prefeitura 
Na Rua é uma atividade inovadora, 
premiada internacionalmente, que 
serve de modelo para muitas cidades 
brasileiras e do exterior. “Esta experi-
ência está sendo construída também 
em Moçambique”, exemplificou. 

Fotos: Tony Capellão
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Foto: Antonio Lorenzett

imprensa gaúcha nutre 
grande simpatia pela 
Festa Nacional da Uva. 
A cada edição, aumen-
ta o número de veículos 

que solicitam credenciamento para 
cobertura do evento e, consequen-
temente, o noticiário sobre a Festa 
ganha mais espaço. Uma comitiva 
da 31ª Festa Nacional da Uva visitou 
jornais, rádios e emissoras de televi-
são em Porto Alegre, levando aos jor-
nalistas da Capital o convite oficial 

para participar de um dos maiores 
eventos comunitários do país.

Formaram a comitiva o prefeito de 
Caxias do sul, Alceu Barbosa Velho; a 
primeira-dama, Alexandra Della Gius-
tina Baldisserotto; o presidente da Fes-
ta da Uva, Edson Nespolo; o presidente 
da Câmara de Vereadores, Edi Carlos; 
o vice-presidente da Festa, Paulo Spa-
nholi; a rainha Rafaelle Galiotto Furlan 
e as princesas Laura Denardi Fritz e 
Patrícia Piccoli Zanrosso, além de inte-

grantes de comissões e assessores.

O grupo foi recebido no jornal Cor-
reio do Povo, Jornal do Comércio e 
Grupo RBS (jornal Zero Hora, RBS TV 
e rádios Atlântida, Gaúcha e Farrou-
pilha). No dia 19 de janeiro, as visitas 
foram à Revista Amanhã, Rádio Gua-
íba, TV Record, Jornal Metro, Band 
TV e Rede Vida. Em todas ocasiões os 
integrantes da comitiva concederam 
entrevistas, distribuíram panfletos e 
posaram para fotografias.

Presidente da Festa Nacional da Uva apresenta a comitiva durante visita ao grupo RBS

A

FESTA DA UVA

Comitiva visita  
veículos de comunicação 

em Porto Alegre
Imprensa da Capital recebeu convite para a Festa

Assessoria de Imprensa Festa da Uva 2016
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FLASH | FESTA DA UVA 2016 
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Comitiva visita veículos  
de imprensa da capital

Confira as principais imagens das visitas da comitiva da festa  
aos veículos de comunicação da capital

Assessoria de Imprensa Festa da Uva 2016

Soberanas na sede do Jornal do Comércio Soberanas no estúdio do Globo Esporte, momentos antes do 
programa entrar no ar

Comitiva, liderada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, chega ao grupo RBS
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Soberanas entre os âncoras do RBS Notícias, Carla 
Fachim e Elói Zorzetto 

Soberanas com a turma do Pretinho Básico, da rádio 
Atlântida FM

Presidente Edson Nespolo e prefeito Alceu Barbosa 
Velho participam do programa Sala de Redação na 
rádio Gaúcha

Soberanas durante programa da rádio Farroupilha
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O chamado pacto federati-
vo, que pode ser sintetizado 
como a organização políti-
co-administrativa da Repú-
blica Federativa do Brasil, 
insculpida na Constituição 
Federal de 1988, alçou os 
municípios brasileiros a um 
novo patamar no tocante à 
autonomia, uma vez que os 
mesmos passaram a figurar, 
ao lado da União, Estados e 
Distrito Federal, como en-
tes federativos.

A autonomia conferida 
pela Constituição foi de-
corrência lógica de um fato 
incontroverso e por todos 
reconhecido: a vida do povo 
brasileiro acontece nos li-
mites dos municípios. É no 
âmbito municipal que, dia-
riamente, os cidadãos con-
tam (ou deveriam contar) 
com a infraestrutura sufi-
ciente e necessária para que 
os seus direitos e garantias 
fundamentais tenham efe-
tividade. 

Nessa linha, vale lembrar 
que, para além da compe-
tência dos municípios quan-
to ao direito dos munícipes 
a uma rede pública de infra-
estrutura urbana - aí con-
templadas ruas pavimenta-

das, sinalização de trânsito, 
calçadas, redes de esgotos 
cloacal e pluvial, ilumina-
ção pública e equipamentos 
públicos como praças e par-
ques, dentre outros, lhes 
cabe disponibilizar inúme-
ros serviços públicos como 
coleta de lixo, transporte, 
saúde e educação. Note-se 
que, dada a dinâmica da vida 
moderna, as atribuições e 
responsabilidades dos mu-
nicípios e dos seus gestores 
só aumentam.

A mesma Constituição que 
atribuiu autonomia aos 
municípios determinou 
que a Administração Públi-
ca atue pautada pelo prin-
cípio da legalidade. Signifi-
ca dizer que o atendimento 
das demandas elencadas 
acima, e de todas que ain-
da estão por vir, deve acon-
tecer nos limites impostos 
pela lei. 

Figurativamente, pode-se 
pensar que, no caminho 
para a consecução do in-
teresse público, o gestor, 
agente político, está vincu-
lado a movimentar-se sobre 
um trilho de trem, seguir o 
caminho definido pela lei. 
Como é da natureza dos tri-

Alexandre da  
Fontoura Dionello

Vice Presidente da  
Associação dos Procuradores  
do Município de Porto Alegre

OPINIÃO

A atuação dos Procuradores  
Municipais na orientação dos agentes  

políticos no caminho da legalidade

É no âmbito municipal 
que, diariamente, os 
cidadãos contam 
(ou deveriam contar) 
com a infraestrutura 
suficiente e necessária 
para que os seus 
direitos e garantias 
fundamentais tenham 
efetividade

“ 

” 
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lhos, não há margem para desvios. 

É aí que surge e ganha relevância a figura do Ad-
vogado Público, ou do Procurador, para utilizar 
a terminologia escolhida pelo 
legislador constituinte. É o 
Procurador que irá orientar o 
gestor público para que este 
se mantenha no caminho da 
legalidade. 

E não se trata de tarefa sim-
ples. O ordenamento jurídico 
e o sistema legal brasileiro 
são dos mais complexos do 
mundo, formados por regras 
sujeitas a constante altera-
ção, o que demanda dos Pro-
curadores extremo preparo e 
permanente atualização téc-
nico-jurídica na vasta gama 
de assuntos que permeiam 
sua atividade diária.

Fato é que os Procuradores, 
sejam da União, Estados, Dis-
trito Federal ou municípios, 
detêm, para o exercício de 
seu mister, as mesmas atri-
buições à luz da Constituição 
e da legislação infraconstitu-
cional - em especial o Estatu-
to da Ordem dos Advogados 
do Brasil - observados os limites de competência 
do ente federativo que representem.

Ademais, já ficou longe o tempo em que a atua-
ção dos Procuradores restringia-se à prática fo-
rense ou à representação dos entes federativos 
em juízo. Hoje ganha relevância a atuação na 
consultoria e no assessoramento jurídico dos 
gestores públicos, de forma proativa e preventi-
va, para propiciar e potencializar os resultados a 
serem alcançados pelas políticas públicas imple-
mentadas. 

A experiência do Município de Porto Alegre, que 
conta há 90 anos com uma Procuradoria-Geral 
(PGM), dá conta de que Procuradores atuando 
de forma estruturada e organizada em carreira, 

como manda a Constituição, 
garante legalidade na atua-
ção dos gestores municipais 
e viabiliza meios para que as 
políticas públicas propostas 
sejam levadas a efeito com 
segurança jurídica.

Para tanto, é imprescindível 
que os Procuradores munici-
pais atuem com a necessária 
independência técnica e que 
lhes sejam asseguradas as 
demais prerrogativas caracte-
rísticas das chamadas carrei-
ras públicas de Estado.

E é na defesa dessas prerro-
gativas que a Associação dos 
Procuradores do Município 
de Porto Alegre (APMPA) 
vem atuando ao longo dos 
anos, tendo tido papel deci-
sivo no reconhecimento do 
valor e da essencialidade dos 
Procuradores Municipais 
pelos poderes Executivo e 
Legislativo, com o encami-
nhamento e aprovação da Lei 

Orgânica da PGM, Lei Complementar Municipal 
n.º 701, de 18 de julho de 2012, recentemente 
regulamentada pela Lei Ordinária n.º 11.979, de 
22 de dezembro de 2015. 

Enfim, muito se avançou e muito há a avançar 
para o pleno atendimento do interesse público na 
vida cotidiana dos municípios brasileiros, ainda 
mais em uma realidade econômica de escassez de 
recursos. Mas é inegável que esse caminho passa 
pela consolidação da atuação e da figura do Procu-
rador Municipal integrante de carreira de Estado.

Figurativamente, 
pode-se pensar que, 
no caminho para 
a consecução do 
interesse público, o 
gestor, agente político, 
está vinculado a 
movimentar-se sobre 
um trilho de trem, 
seguir o caminho 
definido pela lei. Como 
é da natureza dos 
trilhos, não há margem 
para desvios

“ 

” 
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SENADO
Foto: Agência SenadoD e autoria do senador 

Paulo Paim (PT-RS), o 
PLS 786/2015 cria o pro-
grama Cantando as Dife-
renças, com o objetivo de 

promover a inclusão social de grupos 
discriminados por etnia, raça, gêne-
ro, idade, opção sexual, deficiência e 
condição social.

A proposta tramita na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH), presidida por Paim. 
Após o fim do prazo, a matéria estará 
pronta para ser votada, em decisão 
terminativa, pelo plenário da CDH.

O programa deverá ser implementado 
por meio de convênios entre União, 
estados, Distrito Federal e municí-
pios. As atividades serão financiadas 
com recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social, Fundo Nacional do 
Idoso, Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação e Fundo Nacional 
da Criança e do Adolescente.

De acordo com a proposta, as ativi-
dades a serem desenvolvidas no âm-
bito do programa incluem produção 
e divulgação de trabalhos e ativida-
des relacionados com arte, cultura, 
educação, inserção laboral, defesa do 
meio ambiente e direitos humanos.

A iniciativa será coordenada pelo Con-
selho Gestor do Cantando as Diferen-
ças, composto por dois membros de 
cada fundo que custeia o programa e 

políticas públicas capazes de envolver 
setores da sociedade e do governo em 
torno de objetivos comuns – ressalta o 
senador.

Na justificativa da proposta, Paim cita 
que programa semelhante ao Cantan-
do as Diferenças já está em atividade 
em várias cidades do Rio Grande do 
Sul, com resultados positivos.

Cultura para  
atenuar a desigualdade

Projeto cria programa Cantando as Diferenças  
para promover inclusão social

Agência Senado

Na justificativa da proposta, Paim cita que programa semelhante ao Cantando as 
Diferenças já está em atividade em várias cidades do Rio Grande do Sul, com resultados 
positivos

um presidente indicado pelo Conse-
lho Nacional de Assistência Social.

Para Paim, o programa promoverá 
mudanças de consciência e atitude 
da população sobre diversos grupos 
discriminados.

– A verdadeira inclusão social e polí-
tica só é alcançada  pela execução de 

O programa deverá ser implementado por 
meio de convênios entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios
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SENADO 

Proposta da  
senadora Ana Amélia 

estabelece correção da 
tabela do IR pela inflação
Iniciativa da parlamentar gaúcha quer acabar com a defasagem que eleva 

a carga tributária sobre os brasileiros  
Assessoria de Imprensa

om a confirmação do ín-
dice de inflação de 2015 
em 10,67%, aumentou 
a defasagem histórica 
da tabela do Imposto de 

Renda (IR). Conforme dados divul-
gados pelo Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Sindifisco 
Nacional), a diferença chega a 72,2%, 
o que eleva a carga tributária sobre 
os brasileiros.

Consultorias apontam que a isenção 
do tributo beneficiava quem recebia 
até oito salários mínimos em 1996 
– relação que despencou para 2,41 
em 2015. Para evitar essa distorção, 
que consome o ganho real dos tra-
balhadores, a senadora Ana Amélia 
(PP-RS) apresentou projeto (PLS 
2/2014) para estabelecer regras para 
as faixas de cobrança do Imposto de 
Renda com base na inflação oficial, 
de forma a preservar o contribuinte.

De acordo com o projeto, a correção 
anual da tabela progressiva do IRPF 
a partir do ano-calendário em vigor 
será feita com base na variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), calculado e divulgado 
pelo IBGE, referente ao segundo ano-
-calendário anterior. Se já tivesse sido 

aprovado, por exemplo, para o ano-ca-
lendário de 2016 seria aplicado como 
índice de correção o INPC acumulado 
do ano-calendário de 2014.

Ana Amélia explica que, desde a Lei 
11.482/2007, a tabela do IRPF vinha 
sendo atualizada todos os anos auto-
maticamente com base na meta de 
inflação fixada pelo governo federal, 
geralmente em torno de 4,5%. Nos 
últimos anos, no entanto, a inflação 
vinha atingido índices sempre acima 
da meta. Essa diferença aumentou a 
defasagem na tabela e, consequente-
mente, o prejuízo ao contribuinte.

No início de 2015, a presidente Dil-
ma Rousseff vetou a correção, apro-
vada pelo Senado, de todas as faixas 
pelo índice de 6,5%. Em julho, foi 
sancionada a medida provisória que 
estabeleceu 6,5% apenas para as 
duas primeiras faixas de renda (limi-
te de isenção e a segunda faixa). Na 
terceira faixa de renda, o reajuste foi 
de 5,5%. Na quarta e na quinta faixas 
de renda – para quem recebe salários 
maiores – a tabela do IR foi reajusta-
da, respectivamente, em 5% e 4,5%, 
pelo novo modelo.

Simulação realizada pelo Sindifisco 

C mostra que uma pessoa com renda 
tributável mensal de R$ 4 mil paga, 
hoje, R$ 263,87, mas recolheria R$ 
57,15 caso a tabela fosse totalmente 
corrigida. Ou seja, o montante pago 
é 361,7% superior. Já um trabalha-
dor com renda mensal de R$ 10 mil 
tem um “prejuízo” menor: paga um 
IR 48,5% maior do que deveria.

– É um tema de alta relevância social. 
A correção com base no INPC, que é o 
mesmo índice usado pelo governo para 
corrigir o salário mínimo, é uma forma 
de levar mais justiça social aos traba-
lhadores – enfatizou Ana Amélia.

Em 30 de dezembro último, o governo 
regulamentou em R$ 880 o valor do sa-
lário mínimo a partir de 1º de janeiro de 
2016, um reajuste de 11,6%. O gover-
no não fez qualquer indicação até agora 
sobre o reajuste da tabela do IR. Atual-
mente, o projeto da senadora Ana Amé-
lia aguarda a votação de requerimento 
para que tramite em conjunto com ou-
tras propostas sobre o tema.

Polêmica
Em setembro de 2014, o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil reiterou ao Supremo Tribu-
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De acordo com o projeto, a correção anual da tabela progressiva do IRPF a partir do ano-calendário em vigor será feita com base na variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pelo IBGE

nal Federal (STF) o pedido de prefe-
rência no parecer da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 5096, 
que trata da correção da tabela do 
Imposto de. Na ação apresentada no 
início do ano, a OAB demonstrou que 
a correção em índice inferior à infla-
ção viola os preceitos constitucionais 

plenário. Na ação, a OAB relata que 
a tabela de isenção do IR vem sendo 
corrigida há mais de duas décadas 
abaixo da inflação oficial. A defasa-
gem prejudica principalmente pesso-
as de renda mais baixa, uma vez que 
muitas delas passaram a ingressar na 
condição de contribuintes do IR.

de renda, capacidade contributiva, 
não confisco tributário e dignidade 
da pessoa humana, em face da tribu-
tação do mínimo existencial.

Em março do ano passado, o pedido 
de liminar foi negado por Barroso, 
mas a ação ainda não foi julgada pelo 

Foto: Assessoria de Im
prensa
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A corrupção no Brasil con-
solida-se como um proces-
so que envolve os agentes 
públicos e privados. O seu 
combate é missão de toda 
a sociedade brasileira, seja 
por intermédio das enti-
dades da sociedade civil, 
seja pelas instituições que 
na estrutura estatal têm 
esta missão. Neste con-
texto, identifica-se a ad-
vocacia pública, que tem 
como atribuição constitu-
cional a consultoria jurí-
dica e a representação ju-
dicial dos entes públicos, 
como a primeira estrutura 
estatal que pode evitar a 
prática de atos de cor-
rupção na administração 
pública. Sem descuidar e 
desmerecer a importân-
cia da atuação dos órgãos 
repressores que atuam a 
posteriori, a maior efici-
ência no combate à cor-
rupção reside no reforço e 
no reconhecimento de que 
as estruturas que atuam 
na prevenção são aquelas 
que produzem os resulta-

dos mais efetivos.

A advocacia pública, como 
instituição de Estado, é da 
essência de uma adminis-
tração pública que atue 
dentro dos marcos cons-
titucionais e legais e, por-
tanto, que aja com probi-
dade. O reconhecimento 
da advocacia pública como 
primeira instituição de 
proteção do interesse pú-
blico, em todo o seu es-
pectro, é o começo de um 
novo Estado. Porém, so-
mente com um novo pa-
radigma constitucional, 
que dê aos órgãos maior 
autonomia de gestão, se 
terá maior efetividade na 
atuação.

O ano de 2016 começa 
com grandes expectativas 
para a advocacia pública 
brasileira, especialmente 
para os Procuradores dos 
Estados e do Distrito Fe-
deral. Se o ano de 2015 foi 
de consolidação de prerro-
gativas processuais com a 

Fabiana Azevedo  
da Cunha Barth 

Diretora de Comunicação e Relações 
Institucionais da Associação Nacional 
dos Procuradores dos Estados e do DF

Telmo Lemos Filho 
1º Vice-presidente da  

Associação Nacional dos  
Procuradores dos Estados e do DF

OPINIÃO

Advocacia Pública com autonomia:  
Instrumento de combate primário à corrupção

O reconhecimento da 
advocacia pública como 
primeira instituição de 
proteção do interesse 
público, em todo o seu 
espectro, é o começo 
de um novo Estado 

“ 
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edição do novo Código de Processo Civil, ago-
ra é hora de consolidar estas conquistas. Mais, 
também é o momento de buscar avanços insti-
tucionais fundamentais.

O Código de Processo Ci-
vil, que entra em vigor 
em março próximo, deu 
à advocacia pública, no 
âmbito do processo civil, 
tratamento adequado ao 
seu status constitucional, 
concentrando suas dispo-
sições em título próprio e 
regulando em tópico espe-
cífico as regras aplicáveis 
a ela. Aclarou, ainda, que 
a titularidade dos hono-
rários sucumbenciais é 
do Advogado Público, o 
que explicita as disposi-
ções do próprio Estatuto 
da Advocacia e da OAB, 
alcançando-se ao Advoga-
do Público mais um diplo-
ma legislativo que busca 
evitar que legislações in-
fraconstitucionais e locais 
continuem a indevida-
mente carrear tais verbas 
privadas aos cofres públi-
cos. Manteve, também, 
prerrogativas processuais 
que são fundamentais à 
boa defesa dos entes pú-
blicos. Limitou, por fim, a 
responsabilização pessoal 
do advogado público aos 
casos em que tenha o ato sido praticado com 
dolo ou fraude.

O ano de 2016, por sua vez, avizinha-se como 
o momento de evolução institucional da advo-

cacia pública brasileira, o que é fundamental 
para o combate primário à corrupção, chaga 
que contamina a sociedade brasileira e que 
não pode ser considerada apenas sob o enfo-
que do sistema punitivo.

E, para que exerça com 
plenitude tal função, tipi-
camente neutral, essencial 
que seja conquistada a de-
vida autonomia para a ges-
tão do órgão de advocacia 
pública a fim de que se bus-
que um Estado com maior 
probidade na sua atuação. 
O Estado brasileiro vem 
evoluindo no enfrenta-
mento dos desvios dos re-
cursos públicos, muito em 
razão do desenho institu-
cional dado aos entes atu-
antes no sistema de justi-
ça, especialmente com a 
atribuição de prerrogativas 
que permitem uma melhor 
organização institucional. 
E a autonomia administra-
tiva e financeira das PGEs é 
fundamental neste contex-
to, já que somente ela pode 
fazer a apreciação prévia 
da legalidade e constitucio-
nalidade dos atos pratica-
dos pelos agentes públicos. 
A autonomia que se busca 
não é do agente, que já de-
tém prerrogativas que lhe 
atribuem a Constituição 

Federal, o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil e as leis próprias. A autonomia neces-
sária para instituir a paridade da forças é aquela 
do órgão, visando a sua organização e gestão. E 
esta será a grande meta para 2016.

O ano de 2016 
começa com 
grandes expectativas 
para a advocacia 
pública brasileira, 
especialmente para 
os Procuradores 
dos Estados e do 
Distrito Federal. Se 
o ano de 2015 foi 
de consolidação 
de prerrogativas 
processuais com 
a edição do novo 
Código de Processo 
Civil, agora é hora 
de consolidar estas 
conquistas

“ 
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Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana 
de Porto Alegre (Granpal) 
apresentou o projeto deno-
minado ‘Rota da Mobilida-

de’. O estudo prevê a implantação de 
diversas melhorias na malha viária da 
Região Metropolitana, interligando ro-

dovias como as RSs 118, 020, 030, 040 
e Estrada do Mar, entre outras. “O gru-
po de trabalho formado pela Granpal 
tem hoje a mais completa alternativa 
para a conclusão e manutenção das ro-
dovias estaduais. Queremos apresen-
tar a proposta ao Governo do Estado”, 
destacou o presidente da entidade e 

A

Presidente Marco Alba salientou que é importante apresentar a proposta ao Governo do Estado 

Granpal propõe 
concessão para término 

das obras da RS-118
Estudo prevê a implantação de diversas melhorias na malha  

viária da Região Metropolitana
Agência Critério

prefeito de Gravataí, Marco Alba. 

“As obras da rodovia se arrastam desde 
2006. O principal objetivo do grupo é 
propor uma formatação para que a via 
tenha sua conclusão. A 118 tem mui-
tos pontos de ligação com as cidades 
que a rodeiam, por isto a proposta é de 
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que o pedágio não seja instalado entre 
Gravataí e Sapucaia do Sul. Era preciso 
pensar este arranjo alinhado à cons-
trução das vias laterais da Free Way, 
que devem ter suas obras iniciadas no 
próximo ano”, declarou Marco. O pre-
feito lembrou ainda que está previsto 
no projeto a duplicação de 260 km das 
rodovias e melhoramento de mais de 
140 km.

A apresentação foi feita pelo engenhei-
ro Luiz Dahlem e pelo ex-diretor do 
DAER, Roberto Niderauer, coordena-
dores do estudo. “O projeto contem-
pla um panorama que busca mudar a 
realidade. Nos últimos dez anos, o RS 
não consegue fazer a manutenção das 
rodovias pavimentadas no Estado. A 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) estima que o Rio Grande do Sul 
precisaria hoje de R$ 6,2 bilhões para 

Roberto Niderauer destacou que a “ideia é buscar alternativas que contemplem a concessão, de forma que estradas com menos fluxo 
equilibrem pontos com mais trafegabilidade”

manutenção das rodovias”, ressaltou.

A sugestão é de que seja realizada uma 
cobrança por trecho, com implantação 
de pedágios concedidos pelos próximos 
30 anos. Já Roberto Niderauer desta-
cou que a “ideia é buscar alternativas 
que contemplem a concessão, de forma 
que estradas com menos fluxo equili-
brem pontos com mais trafegabilidade”.

O vice-prefeito de Sapucaia do Sul, 
Arlenio da Silva, ressaltou que hoje, a 
cidade tem um custo de R$500 mil por 
mês com o aluguel social de moradores 
da ERS 118.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, lem-
brou ainda da retomada do projeto da 
ERS 010. A possibilidade é de que o 
projeto seja retomado junto ao apre-
sentado pela Granpal.

Segurança Pública
Ainda durante o encontro, os prefeitos 
debateram as questões ligadas à segu-
rança pública nas cidades. O secretário 
de Segurança Pública de Porto Alegre, 
José Freitas, ressaltou que o órgão pos-
suí hoje 500 servidores, mas para am-
pliar a atuação dos guardas seria neces-
sário um investimento financeiro.

Participaram do encontro os prefeitos 
de Canoas, Jairo Jorge; Viamão, Valdir 
Bonato; Alvorada, Professor Serginho; 
Arroio dos Ratos, José Carlos Azeredo; 
Esteio, Gilmar Rinaldi; os vices de Cacho-
eirinha, Gilso Nunes; Guaíba, Rogério 
Souza; o secretário de Segurança de Por-
to Alegre, José Freitas, além de represen-
tantes de Eldorado do Sul, Nova Santa 
Rita e Sapucaia do Sul. A reunião ocorreu 
dia 14 de janeiro, na sede da entidade.

Foto: Luiz M
orem
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PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA

o último dia 25 de janeiro, 
o presidente do Parlamen-
to gaúcho em exercício, 
deputado Ronaldo San-
tini (PTB), participou da 

reunião-almoço no Galpão Crioulo do 
Palácio Piratini, com o governador do 
Estado em exercício, José Paulo Cai-
rolli, e com o Ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab.

Kassab, que é do mesmo partido de 
Cairolli, PSD, participa de uma série 
de reuniões com segmentos governo 
do Estado, como Corsan e Metroplan, 
e também com entidades representati-
vas, como a Famurs. Segundo Kassab, 
o ministério atende demandas dos mu-
nicípios brasileiros como saneamento, 
mobilidade, infraestrutura, planeja-
mento urbano e habitação, as reuniões 
no Piratini tratarão de programas em 
comum entre Estado e União nessas 
áreas.

Também participaram da reunião, os 
secretários da Fazenda, Giovani Fel-
tes; de Administração, Edu Oliveira; da 
Educação, Vieira da Cunha; da Cultura, 
Vitor Hugo; o prefeito de Porto Alegre, 
José Fortunatti; o defensor-geral do Es-
tado, Nilton Arneke Maria; o deputado 
federal Danrlei de Deus e o presidente 
da Famurs, Luiz Carlos Folador. 

No Piratini: Ministro Kassab; governador em exercício, Paulo Cairolli; deputado federal Danrlei 
de Deus; presidente da ALRS em exercício, Ronaldo Santini e Beto Albuquerque

Deputado participou de reunião-almoço com o ministro e diversas lideranças estaduais

N

Presidente Santini 
acompanhou reunião 
com ministro Gilberto 

Kassab no Piratini 
Deputado participou de reunião-almoço com  

o ministro e diversas lideranças estaduais
Carolina Corrêa
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m uma noite histórica 
para o Rio Grande do Sul, 
a Assembleia Legislativa 
aprovou, na sessão ex-
traordinária do último 

dia 28 de dezembro, o Projeto de Lei 
Complementar 206/2015, que insti-
tui a Lei de Responsabilidade Fiscal 
Gaúcha. Conduzida pela Bancada do 
PMDB, a matéria foi confirmada com 
três emendas. O texto recebeu 29 vo-
tos favoráveis e 22 contrários.

Um dos principais objetivos do ajuste 
fiscal proposto pelo governador José 
Ivo Sartori, a LRF restringe os gastos 

do Poder Executivo ao teto dos seus 
recursos, evitando rombo ainda maior 
nas finanças já convalescidas do Esta-
do. Entre os tópicos do projeto está a 
restrição de aprovação de aumentos 
salariais para outros mandatos. Com 
isso, nenhum governador herdará rea-
justes sem que a real previsão de recei-
ta esteja devidamente apontada. 

A intenção clara de evitar manobras 
irresponsáveis no futuro explícita no 
PLC 206 se dá por meio do equilíbrio 
das contas públicas para reverter o 
déficit financeiro contínuo do RS, 
que somente em 2015 será superior 

a R$ 3,6 bilhões, além de estabelecer 
regras para limitar o crescimento das 
despesas com pessoal e custeio para 
todos os poderes (Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário). O líder da Bancada, 
deputado Álvaro Boessio resumiu a 
matéria. “Ao propor, de forma trans-
parente, um planejamento para os 
gestores públicos de todos os níveis de 
governo e poderes, o projeto pretende 
uma grande mudança administrativa 
e institucional. Colocar as despesas do 
Rio Grande dentro do que se arrecada: 
é disso que se trata o 206”, definiu o 
parlamentar. O PLC agora segue para 
sanção do governador. 

Lei de Responsabilidade 
Fiscal Gaúcha
Conduzida pela Bancada do PMDB, o PLC  

teve 29 votos a favor e 22 contra
Egui Baldasso

E
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... o projeto pretende 
uma grande mudança 
administrativa e 
institucional. Colocar 
as despesas do Rio 
Grande dentro do que 
se arrecada: é disso que 
se trata o PLC 206
Álvaro Boessio 
Deputado Estadual (PMDB)

“ 
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aumento da criminalida-
de no Rio Grande do Sul 
concentrou as atenções 
dos parlamentares que 
integram a Comissão de 

Segurança e Serviços Públicos da 
Assembleia (CSSP), em 2015. Das 
47 audiências públicas realizadas 
no decorrer do ano, 17 abordaram 
diretamente o assunto. “A atuação 
da Comissão refletiu a intensa crise 
que atinge o setor, evidenciada pelo 
aumento vertiginoso dos índices de 
violência”, analisou o presidente da 
Comissão, Nelsinho Metalúrgico 
(PT).

Na avaliação do parlamentar, a pa-
ralisia do governo do Estado e sua 
dificuldade em apresentar uma es-
tratégia clara para enfrentar a crimi-
nalidade são as principais causas do 
problema. “A postura do Executivo 
gera intranquilidade na população e 
torna a crise mais aguda”, observou, 
revelando que a Comissão manterá 
a pressão em 2016 para que o gover-
no chame os 2,5 mil aprovados em 
concurso público para a Brigada Mi-
litar e Corpo de Bombeiros, e os 650 
aprovados para a Polícia Civil

Aumento da  
violência domina a 

pauta da Comissão de 
Segurança e Serviços 

Públicos em 2015
Das 47 audiências públicas realizadas no decorrer  

do ano, 17 abordaram diretamente o assunto 
Olga Arnt

O aumento da crimininalidade no RS foi uma das principais pautas da Comissão

O

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Foto: Marcos Eifler
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Igualmente tiveram destaque temas 
como a queda na qualidade dos ser-
viços de telefonia, os problemas das 
estradas gaúchas e a ameaça de ex-
tinção de fundações públicas.

Ao todo, a Comissão de Segurança e 
Serviços Públicos realizou 34 reuni-
ões ordinárias e quatro extraordiná-
rias. Além disso, foram promovidas 
47 audiências públicas, das quais 23 
foram realizadas em municípios do 
interior.

Subcomissão
A Comissão aprovou, ainda, a cria-
ção da Subcomissão para Apurar 

Possíveis Irregularidades no Trans-
porte Público Intermunicipal e 
Interestadual de Passageiros, pro-
posta pelo deputado Juliano Roso 
(PCdoB). A iniciativa foi motivada 
pelos acidentes ocorridos no final 
do ano passado no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina, envolven-
do duas empresas de ônibus. O rela-
tório final, elaborado pela deputada 
Miriam Marroni (PT), apresentou 
um diagnóstico da situação e um 
conjunto de sugestões e medidas 
para melhorar o serviço e prevenir 
acidentes. O documento foi encami-
nhado ao governo do Estado.

Arguições
A Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos realizou três arguições de 
indicados pelo governador do Esta-
do, José Ivo Sartori, para integrar o 
Conselho Superior da Agência Esta-
dual de Regulação dos Serviços Pú-
blicos Delegados do Rio Grande do 
Sul (Agergs) e para ocupar a presi-
dência do Instituto de Previdência 
do Estado (IPE). Os integrantes da 
Comissão aprovaram as indicações 
de Alcebíades Adil Santini e de Isi-
doro Zorze para o conselho da Ager-
gs e de José Alfredo Parode para 
presidir o IPE.

Publicação
A Comissão lançou, na Feira do Li-
vro de Porto Alegre, O Retrato da 
Segurança no RS. Ao longo de 224 
páginas, o trabalho analisa as polí-
ticas, ações resultados, deficiências 
e dificuldades do setor com base 
em dados de estatísticas criminais 
da Secretaria de Segurança, infor-
mações de seus órgãos vinculados e 
estudos científicos. Para elaboração 
do material, foram realizadas audi-
ências públicas, um seminário sobre 
segurança e diversas visitas a órgãos 
públicos.

A publicação trata dos principais 
indicadores de criminalidade, da 
violência doméstica, do sistema car-
cerário e da estrutura pública para 
combater os crimes.

Seminário
Em setembro, a CSSP realizou um 
seminário sobre segurança pública 
com enfoque no sistema carcerá-
rio. A intenção foi reunir subsídios 
sobre o tema para apresentação de 
propostas visando à correção dos 
problemas do sistema. Participaram 
do encontro, representantes do Tri-
bunal de Justiça, Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, Secretaria 
Estadual de Segurança, Polícia Civil, 
Brigada Militar, Instituto-Geral de 
Perícias, Superintendência dos Ser-
viços Penitenciários e estudiosos do 
tema.

Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho da Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos 
para o biênio 2015/2016, aprovado 
em março pelos deputados, é com-
posto por quatro eixos: Transpor-
te Público Metropolitano, Obras e 
Infraestrutura Viária, Tarifa Social 
e Retrato da Segurança Pública no 
RS. O plano envolverá a realização 
de seminários e audiências, além da 
constituição de grupos técnicos e de 
estudos.

Composição
Integram a Comissão de Segurança e 
Serviços Públicos, os deputados Nelsi-
nho Metalúrgico (PT), Miriam Morro-
ni (PT), Álvaro Boessio (PMDB), Stela 
Farias (PT), Juliano Roso (PCdoB), 
Gerson Borba (PP), Marcel van Hat-
ten (PP), Maurício Dziedricki (PTB), 
Juliana Brizola (PDT), Bombeiro 
Bianchini (PPL), Any Ortiz (PPS) e 
João Reinelli (PV).

Foto: Marcos Eifler
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a presidência em exer-
cício da Assembleia Le-
gislativa, o deputado 
Ronaldo Santini (PTB) 
recebeu, no último dia 

21 de janeiro, o prefeito de Carlos 
Gomes, Valdomiro Prilla, e o vere-
ador Vasco Gwiazdeczki. A reunião 
tratou da continuidade das obras de 
pavimentação da ERS-477, que liga o 
município a São João da Urtiga.
 
Ao receber comunicado de funcioná-
rios da empresa que está executando 
os trabalhos de que as obras serão pa-

ralisadas no mês de fevereiro, o prefeito 
Prilla buscou apoio do presidente em 
exercício do Parlamento. Santini ime-
diatamente fez contato telefônico com 
o secretário de Transportes e Mobilida-
de, Pedro Westphalen, para que a Secre-
taria busque informações a respeito da 
situação e tome as providências neces-
sárias. “É uma importante estrada de 
escoamento da produção regional, que 
vai representar muito no desenvolvi-
mento do município de Carlos Gomes 
e, por isso, precisamos manter os servi-
ços e concluir a pavimentação o quanto 
antes”, disse o deputado.
 

Por encaminhamento de Santini, 
Westphalen recebeu o prefeito e o 
vereador no Centro Administrati-
vo Estadual e assegurou que não há 
atrasos de pagamento. “A empresa 
que está desenvolvendo o projeto 
não tem motivo para abandonar 
o trecho, pois o governo pretende 
inaugurar este acesso antes do final 
do ano”, informou o secretário. Nes-
ta estrada, faltam 14 quilômetros 
para concluir a pavimentação. O tre-
cho é o principal caminho de ligação 
do município para a Serra Gaúcha e a 
região de Porto Alegre.

A reunião tratou da continuidade das obras de pavimentação da ERS-477, que liga o município de Carlos Gomes a São João da Urtiga

N
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Santini trabalha  
pela continuidade  

das obras da ERS-477
Deputado Santini reuniu-se com autoridades de Carlos Gomes

Ederson da Rocha



festanacionaldauva.com.br Festa Nacional da Uva Oficial festanacionaldauva FestadaUva2016

19/02 | Fábio Jr. 20/02 | Revelação 

25/02 | Armandinho 

27/02 | Chitãozinho & Xororó 

04/03 | Chrystian & Ralf 

20/02 | Pixote 

25/02 | Chimarruts 

02/03 | Anitta

05/03 | Michel Teló

24/02  |  Família Lima 

26/02 | Capital Inicial

04/03 | Victor & Leo

Com participação especial Sandy

Patrocínio:

Realização:Financiamento:



76 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 53 - 2016

Em Evidência - Recentemente, o 
senhor tomou posse como novo 
presidente da APMPA. Quais são as 
principais metas de sua gestão e o 
que a associação representa para 
Porto Alegre?
Sylvio Borba - Como cidadão, acho 
que, na democracia, só há uma solução 
para as crises: mais democracia.

Creio que o exercício da função públi-
ca nunca foi tão conspurcado. Mais 
do que o ataque ao patrimônio públi-
co, que é inimaginável, o que se vê é 
a enorme perda de confiança do povo 
em seus representantes.

É crucial acabar com a corrupção. Mas 
é mandatório que, a par disto, cada 
qual faça sua parte. Sem trabalho 
duro, não haverá reconstrução, nem 
recomposição de índices sociais ou 
econômicos relevantes.

Pretendemos manter e aumentar o 
prestígio e o bom nome de que gozam 
os procuradores municipais junto à 
população da capital, bem como ante 
os poderes executivo e legislativo, pro-
movendo as condutas necessárias para 
tanto. Isto é importante para que se 
compreendam as atividades dos pro-
curadores - representação judicial e 

Sylvio Borba,
Presidente da APMPA

Sylvio Roberto Corrêa de Borba, Procurador Municipal, é o atual presidente 
da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.

Portoalegrense e  graduado em Medicina em 1982 e em Ciências 
Jurídicas e Sociais em 1997, ambas pela UFRGS, conta trinta e três anos 
de serviço público. Toda esta experiência está a serviço dos procuradores 
da capital gaúcha, que, sob a liderança do Dr. Sylvio, pretendem reforçar a 

força política da entidade. Confira:

PRIMEIRA PESSOA
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extrajudicial da administração direta 
e autárquica do município, assistência 
jurídica, consultoria e assessoramento 
jurídico, dentre as quais avulta o con-
trole dos atos administrativos – mais do 
que como deveres dos procuradores, o 
que, com certeza, são, como verdadei-
ros direitos do povo, isto é, dos admi-
nistrados.  Os procuradores municipais 
atuam obedecendo à lei, no interesse da 
população. Só um trabalho autônomo e 
de elevada qualidade permitirá que os 
procuradores municipais façam mais e 
melhor, em benefício de todos.

A par de diversas outras atividades, 
a APMPA representa a voz dos pro-
curadores municipais, é um dos ca-
nais de comunicação da categoria, 
não como um sindicato, mas como 
associação, gestando e defendendo 
ideias que possam ser úteis tanto à 
atividade dos procuradores como à 
boa administração da capital.

Em Evidência - No último dia 22 de 
dezembro, foi regulamentada a Lei 
Orgânica da Procuradoria-Geral do 
Município. Quais são as principais 
conquistas dos procuradores e dos 
cidadãos com essa regulamentação?
Sylvio Borba - A regulamentação da 
Lei Orgânica da Procuradoria-Geral 

do Município de Porto Alegre se deu 
através da lei municipal n.° 11.979, 
de 22 de dezembro de 2015. Este di-
ploma promoveu a reestruturação da 
PGM, permitindo que mais e melho-
res serviços possam ser prestados à 
população, nas áreas de apoio técnico, 
defesa dos gestores e mais adequado 
controle administrativo. Além disto, 
esta lei ratifica a unificação das dife-
rentes procuradorias, sob o coman-
do da senhora Procuradora-Geral, 
define e especifica as características 
administrativas do cargo e permite a 
realização de concurso público, para 
suprimento das vagas hoje existentes.

Este projeto, agora feito lei, foi ela-
borado ao longo de anos, havendo 

Sem trabalho duro, não 
haverá reconstrução, 
nem recomposição 
de índices sociais ou 
econômicos relevantes
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sofrido muitas alterações, pelas mãos 
de diversos atores do cenário político. 
Está, por isto, para além de quaisquer 
interesses pessoais e se faz inovador 
como poucos. Pela relevância das solu-
ções que adotou, já é modelo para ou-
tras capitais. Tenho recebido e-mails e 
telefonemas de diversos colegas, pro-
curadores em outras cidades, todos 
buscando o texto da nova lei, para que 
a possam estudar, implementando-
-a onde caiba. Não tenho dúvidas de 
que, agora em vigor em Porto Alegre, 
constituirá um grande impulso na 
melhora dos serviços prestados pelos 
procuradores municipais em todas as 
áreas de sua atuação.   

Em Evidência - Após longa trami-
tação na Câmara de Deputados, 
foi aprovada, em fevereiro do ano 
passado, a PEC 17, que torna obri-
gatória a realização de concurso 
público para o provimento dos car-
gos de procurador do município. 
Está pronta para deliberação do 
Plenário do Senado Federal. O que 
o senhor tem a dizer sobre isso?
Sylvio Borba - No âmbito do Muni-
cípio de Porto Alegre, à exceção de 
alguns cargos diretivos específicos, 
previstos em lei, todos os procurado-
res municipais foram submetidos a 
concurso público. Trata-se, porém, de 

Sylvio Roberto Corrêa de Borba, Procurador Municipal

77

uma grande conquista dos procurado-
res municipais como um todo. É su-
mamente importante que o art. 132 
da Constituição Federal reste explici-
tado, no particular, para incluir tam-
bém os procuradores dos municípios. 
É este o objeto da PEC 17/2012.

No entanto, acho importante frisar 
que, de interpretação sistemática do 
art. 37 da Carta, em especial do inciso 
II, que não excepcionou os procurado-

res municipais, mas também dos inci-
sos I e XI, já se extrai, implicitamente, 
que a disposição do art. 132  da CF se 
há de aplicar, também, aos procurado-
res de quaisquer municípios.

Em Evidência - Quais foram as prin-
cipais conquistas da advocacia públi-
ca em 2015?
Sylvio Borba - A principal conquista 
da advocacia pública municipal de Por-
to Alegre, em 2015 foi, sem dúvida, a 
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aprovação, sanção e publicação da lei 
n.° 11.979. Outras conquistas, em âm-
bito federal, incluem o novo CPC, que 
entrará em vigor em março próximo, 
estabelecendo a natureza alimentar 
dos honorários sucumbenciais e os 
concedendo inclusive aos advogados 
públicos; o novo código de ética e disci-
plina da OAB; e, naturalmente, devem 
ser também lembradas as lutas relati-
vas não só à PEC 17/2012 como à PEC 
80/2015.
 
Em Evidência - Como o senhor vê o 
atual momento pelo qual passa o 
Brasil?
Sylvio Borba - Creio que o exercí-
cio da função pública nunca foi tão 
conspurcado. Mais do que o ataque 
ao patrimônio público, que é inima-
ginável, o que se vê é a enorme perda 
de confiança do povo em seus repre-
sentantes.

Em Evidência - A corrupção é o maior 
problema de nosso país?
Sylvio Borba - A corrupção é um gran-
de problema no país. Não sei se é o 
maior,  mas, com certeza, não é o úni-
co. E é justamente a necessidade de en-
frentamento simultâneo e com sucesso 
de todos os problemas que torna o go-
vernar tão complexo e difícil. É crucial 
acabar com a corrupção. Mas é manda-
tório que, a par disto, cada qual faça sua 
parte. Sem trabalho duro, não haverá 
reconstrução, nem recomposição de ín-
dices sociais ou econômicos relevantes.

Em Evidência - Quais as soluções que 
o senhor aponta para o fim da crise 
política?
Sylvio Borba - Não estou em posição 
de dar receitas mas, como cidadão, acho 
que, na democracia, só há uma solução 
para as crises: mais democracia. Há que 
se permitir ao Poder Judiciário que atue, 

plena e independentemente. Há que res-
peitar-lhe as decisões. Há que respeitar 
a ordem e as demais autoridades legal-
mente constituídas, em cada Poder, em 
seu respectivo âmbito de atuação. 

Hoje, no país que vejo, ainda não há 
lugar para o estado mínimo. O estado 
deve atuar o bastante, nas áreas neces-
sárias para permitir a estabilidade e, 
mais do que tudo, para prover a todos 
igualdade de oportunidades. E, além 
disto, cada qual deve trabalhar, fazer 
sua parte, exigindo, do governo que 
mantenha a ordem, a segurança inter-
na e das fronteiras e proveja um serviço 
público de qualidade.

Se, neste ambiente, houver trabalho, 
o país crescerá, e todos prosperarão. 
O Brasil é um país muito grande, com 
recursos muito maiores do que a crise. 
Dará certo.
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Sylvio Roberto Corrêa de Borba, Presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (APMPA); Fabrícia Lacerda Marder,
Diretora de Comunicação Social da APMPA e Alexandre da Fontoura Dionello, Vice-presidente da  APMPA
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procurador-geral de Jus-
tiça, Marcelo Dornelles, 
assinou,  no último dia 
14 de janeiro, o Provi-
mento 001/2016, que 

dispõe sobre substituições e acumu-
lação de funções dos membros do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Sul. A vice-presidente da AMP/
RS, Martha Beltrame, acompanhou 
o ato. 

O provimento é resultado de um traba-
lho da Subprocuradoria-Geral de Justi-
ça para Assuntos Institucionais em par-
ceria com a Corregedoria-Geral do MP, 
que iniciou ainda em abril de 2014. Na 
ocasião, foi constituída uma comissão 
composta por membros Administração 
Superior que receberam, como subsídio 
inicial para o trabalho, sugestões en-
caminhadas pela classe em resposta à 
consulta realizada acerca dos temas.

O

Participaram do ato de assinatura: a vice-
presidente da AMP/RS, Martha Beltrame; 
o secretário-geral do MP, Benhur Biancon 
Junior; a chefe de Gabinete do PGJ, Karin 
Sohne Genz; o promotor-corregedor, Ari 
Costa; a promotora-assessora, Roberta 
Brenner de Moraes e o promotor de Justiça, 
Júlio Almeida

Publicado 
provimento 

regulamentando 
substituições e 

acumulação  
de funções

Maior transparência é apontando como  
principal característica do regramento

Ascom/MP

Acredito que este regramento irá beneficiar a 
todos ao dar mais segurança e transparência às 
decisões acerca destes temas, garantindo o bom 
funcionamento dos trabalhos na Instituição
Marcelo Dornelles 
Procurador-geral de Justiça

“ 
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Ao assinar o documento, Dornelles 
destacou o trabalho realizado pela 
comissão. “Acredito que este regra-
mento irá beneficiar a todos ao dar 
mais segurança e transparência às 
decisões acerca destes temas, garan-
tindo o bom funcionamento dos tra-
balhos na Instituição”. A corregedo-
ra-geral em exercício, Noara Lisbôa, 
ressaltou que o provimento oficializa 

o que já vem sendo praticado na Cor-
regedoria e contribuirá para evitar 
dúvidas e questionamentos. O sub-
procurador-geral de Justiça para As-
suntos Institucionais, Fabiano Dalla-
zen, destacou os bons resultados do 
trabalho da comissão, lembrando 
que o documento acaba com peque-
nos vácuos normativos com relação 
às substituições e acumulação que 

vinham sendo definidos caso a caso.

Também participaram do ato de as-
sinatura o secretário-geral do MP, 
Benhur Biancon Junior; a chefe de 
Gabinete do PGJ, Karin Sohne Genz; 
o promotor-corregedor, Ari Costa; a 
promotora-assessora, Roberta Bren-
ner de Moraes e o promotor de Justi-
ça, Júlio Almeida.

Foto: Ascom
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Gladimir Chiele 
Advogado, Especialista em  

Direito Público

O exercício de 2016 prenuncia grandes dificuldades 
para o regular processamento das contas públicas. A 
situação orçamentária e financeira dos entes federa-
dos que concentram a maior parte da receita demons-
tra que os gestores municipais deverão adotar medi-
das beirando à magia para fechar no azul, buscando 
equilibrar as previsões do orçamento, cujas despesas 
fixas sufocam a gestão, com a imprevisível arrecada-
ção no período.

Os governos federal e estadu-
al ainda detém a prerrogativa 
de gerar receitas adicionais ao 
criar ou aumentar tributos, 
que resultam em significativas 
somas. Os Municípios pos-
suem a menor fatia do bolo 
fiscal, não conseguem nem 
mesmo atualizar os impostos 
e taxas de sua competência, 
e lhes cabem reduzir custos, 
cortar despesas, racionalizar 
serviços e enxugar a máquina.

O ajuste fiscal da União e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal Gaúcha demonstram que a situação chegou a 
um ponto de estrangulamento total nas finanças pú-
blicas. As reformas tão necessárias no tempo de vacas 
gordas não foram realizadas e agora todos pagam um 
preço alto para um ajuste ainda que parcial.

Os Municípios também precisam fazer seus ajustes. 

A reforma administrativa é medida a ser adotada 
imediatamente, mexendo no vespeiro dos chamados 
benefícios ou vantagens dos servidores. A lei deve ser 
adequada à realidade, visando preservar o interesse 
maior do erário e da comunidade.

Revisão da estrutura de gerenciamento, redução de 
secretarias e de cargos em comissão, adequação do 

tamanho do ente federado, 
compatibilizando-o com sua 
capacidade de arrecadação, 
reforma das leis que con-
cedem benefícios distintos 
daqueles do setor privado, 
melhoria na gestão, aprimo-
ramento dos controles e da 
eficiência dos serviços, são 
atitudes que vão diferenciar 
o administrador público de 
agora em diante. O futuro 
se constrói através de ações 
e medidas que repelem a de-
magogia e o protecionismo, 
e que enfrentam corporações 

preocupadas apenas em preservar as suas conquis-
tas e privilégios.

O ano precisa terminar com o fechamento das con-
tas, evitando assim a aplicação de penalidades ‘in-
justas’, mas previstas na lei, contra o desequilíbrio 
orçamentário e financeiro de um ente federado com 
atribuições e sem receitas.

O ano precisa terminar

A lei deve ser 
adequada à realidade, 
visando preservar 
o interesse maior 
do erário e da 
comunidade
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