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Apresentação
O vereador desempenha um papel fundamental para
a harmonia do processo político no atual formato da estrutura
democrática vigente no Brasil.
Ao vereador cabe a responsabilidade de fiscalizar a atuação do
Poder Executivo e propor alternativas para o desenvolvimento pleno
do Município onde atua. É ele quem cobra, discute, confere, duvida,
contrapõe ou apoia as ações do prefeito, tornando possível o equilíbrio
democrático entre o Legislativo e o Executivo.
Sua atuação parlamentar também é caracterizada pelo
diálogo com as outras esferas do poder. O vereador é o agente público
eleito mais próximo ao eleitor. Por esta razão, é ele quem conhece,
ou deveria conhecer, as principais necessidades da população que ele
representa. Tais demandas devem ser expostas ao gestor municipal
ou encaminhadas aos parlamentares estaduais e federais, para que
estes ajam junto aos governos estadual e federal. Também cabe,
naturalmente, ao legislador elaborar as leis que regrarão a conduta da
sociedade e dos seus representantes.
Não são tarefas fáceis. Para executar de maneira adequada e
eficiente sua função, o vereador precisa estar muito preparado para
tornar-se conhecedor dos trâmites legais e das estruturas burocráticas
da administração pública.
Este ano, ainda, reservou mais um avanço ao acesso a
informações que compõem a administração de nossas instituições.
Trata-se da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Essa lei
revoluciona a gestão pública. O novo regramento exige que o poder
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público exponha ao cidadão todos os tipos de informações referentes a
gastos com obras e pessoal. E isso é positivo para todos. A transparência
deve ser perseguida para evoluirmos no aprimoramento da boa gestão.
Este material, organizado pelo Espaço do Vereador da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, busca contribuir para
o exercício pleno do representante político na Câmara Municipal. A
publicação reúne informações, com ênfase nos serviços prestados pela
Casa, para ajudar na relação entre o vereador e o Parlamento gaúcho.

Boa leitura!
Deputado Alexandre Postal
Presidente da Assembleia Legislativa do RS
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Competência do Vereador e seus Limites
Fernando Baptista Bolzoni
Procurador da Assembleia Legislativa

A palavra vereador vem do verbo verear. Significava “pessoa que
vereia”, ou seja, que tem a incumbência de vigiar pela comodidade e
bem-estar dos munícipes. A função de vereador é muito mais antiga
que a de prefeito: até a proclamação da República, os Municípios eram
administrados por suas Câmaras de Vereadores.
A história municipalista brasileira, herdada da tradição
portuguesa, já viveu tempos de grande prestígio. Hoje, os Municípios
são competentes para legislar sobre “assuntos de interesse local” (art.
30, I, CF) e para suplementar a legislação federal e estadual, “no que
couber” (art. 30, II, CF). Ao longo do tempo, o caráter vago desses
conceitos, associado à ânsia centralizadora da União, ensejou o
progressivo esvaziamento da competência legislativa municipal e, com
isso, o enfraquecimento da figura do vereador.
Como membro do Poder Legislativo municipal, o vereador é o
responsável pela apresentação, discussão e votação das leis municipais. A
supremacia da Constituição Federal sobre as demais normas leva a que
a elaboração de novas leis tenha que obedecer aos seguintes requisitos:
REQUISITOS DA CONSTITUCIONALIDADE:
Subjetivos:

Agente

(expedição por agente ou
órgão competente)

Forma

Formais
Objetivos:

Rito

(observância das
formalidades previstas)

Prazo
Substancial

Objeto lícito

Conteúdo

(matéria não-inconstitucional)
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Assim, a Câmara de Vereadores é o órgão competente para a
elaboração das leis municipais: a apresentação, a discussão e a votação
dessas leis devem obedecer aos requisitos de forma, rito e prazos
previstos na Lei Orgânica do Município (à semelhança do disposto na
Constituição Federal); e o objeto disciplinado nessa lei deve ser matéria
de competência municipal. Uma rápida leitura do art. 22 da Constituição
Federal é suficiente para constatar que a União reservou-se a “parte do
leão” na divisão de competências legislativas, o que significa que muitas
matérias sobre as quais o vereador poderia legislar foram subtraídas à
competência municipal (razão pela qual tantas leis municipais acabam
declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça).
Boa parte da competência legislativa municipal acaba, portanto,
concentrada em assuntos como a organização do serviço público
municipal e o regime jurídico dos servidores municipais. Contudo, o art.
61, § 1º da Constituição Federal reserva ao presidente da República a
iniciativa dessas leis, enquanto o art. 63, I, proíbe o aumento da despesa
nos projetos de iniciativa do presidente da República. A observância
obrigatória desses princípios pela Lei Orgânica do Município leva a que
o prefeito seja o principal agente do processo legislativo municipal.
FASES DO PROCESSO LEGISLATIVO
São fases do processo legislativo a iniciativa, a apresentação de
emendas, a votação, a sanção (ou o veto) e a promulgação e publicação. A
forma e os prazos para esses procedimentos são taxativamente estabelecidos
na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara Municipal. Em tese,
essas normas são de observância obrigatória, e sujeitam-se ao controle
jurisdicional; na prática, o Poder Judiciário tende a considerar a interpretação
do Regimento como matéria interna corporis do Legislativo, restando
maculadas apenas as normas aprovadas ao arrepio da Constituição.
A iniciativa pode ser definida como o poder de provocar
a manifestação do Poder Legislativo. O vício de iniciativa é a
inconstitucionalidade mais comum no processo legislativo.
A forma e os prazos de tramitação de proposições variam de
14
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acordo com o Regimento Interno de cada Casa Legislativa. Ao contrário
da iniciativa das proposições, a qual admite a participação de órgãos e
agentes políticos estranhos ao Poder Legislativo, o poder de emenda é
prerrogativa exclusiva deste. O Poder Legislativo pode emendar todas as
proposições que lhe sejam submetidas, observada a vedação ao aumento
de despesa nos projetos de iniciativa do prefeito.
Embora sejam de iniciativa reservado ao Poder Executivo (art.
165, CF), as leis orçamentárias anuais (Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei Orçamentária) podem ser emendadas mesmo que acarretem aumento
de despesa, desde que as emendas sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e indiquem a origem
dos recursos necessários para o seu cumprimento, mediante anulação de
despesa (artigos 63, I e 166, § 3º, I e II, CF). O poder de iniciativa nada
mais é que a prerrogativa de escolher o momento de deflagrar o processo
legislativo, e não oferece a seu titular nenhuma garantia de que a matéria
sairá da Casa Legislativa da mesma maneira que lá entrou.
As emendas podem ser modificativas, aditivas, supressivas e
aglutinativas, conforme o grau de alteração que representem sobre a
proposição. A forma mais radical de emenda é o substitutivo, o qual
dispõe em termos distintos sobre todo o conteúdo da proposição
original, tornando-a prejudicada no caso de sua aprovação.
A votação, assim como a emenda, é prerrogativa privativa do Poder
Legislativo. O quorum exigido, bem como os ritos próprios, variam de
proposição para proposição. Assim é que as emendas à Constituição exigem
a aprovação por quorum qualificado, em dois turnos de votação (art. 60, §
2º, CF; art. 58, § 2º, CERGS), enquanto as leis complementares exigem os
votos da maioria absoluta dos membros de cada Casa (art. 69, CF; art. 59,
parágrafo único, CERGS) e as leis ordinárias contentam-se com a maioria
simples dos membros de cada Casa (art. 47, CF; art. 51, CERGS).
A sanção ou o veto são os atos através dos quais o Poder Executivo
manifesta sua aprovação ou contrariedade ao texto do projeto de lei a
ele submetido. Mesmo os projetos de lei de iniciativa privativa do chefe
15
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do Poder Executivo devem ser por ele sancionados ou vetados (mesmo
porque poderão haver sido emendados durante a tramitação legislativa,
aperfeiçoando ou descaracterizando o seu conteúdo original). Pelo veto,
o chefe do Poder Executivo tem a prerrogativa de, no prazo de 15 dias
úteis (art. 66, § 1º, CF; art. 66, § 1º, CERGS), considerar o projeto de lei
a ele apresentado inconstitucional ou contrário ao interesse público. Seja
por esta ou aquela razão, ele está obrigado a comunicar ao Legislativo os
motivos do veto aposto, no prazo de 48 horas. Quando sanciona projeto
de lei, é porque o chefe do Poder Executivo o considera bom. Neste caso,
contudo, ele não precisa demonstrar as razões pelas quais ficou convencido
da constitucionalidade e da conveniência da aprovação do projeto, mesmo
porque o seu silêncio caracteriza sanção tácita.
Vetado o projeto de lei, este será apreciado pela Câmara
Municipal, que pode rejeitá-lo, por maioria absoluta. Rejeitado o veto,
o projeto de lei é encaminhado ao prefeito, para promulgação, no prazo
de 48 horas. Não o fazendo, o presidente da Câmara de Vereadores
tem igual prazo para promulgar a lei. Se este não o fizer, a promulgação
caberá ao vice-presidente da Câmara.
Assim, a promulgação é a mera homologação do processo
legislativo. A emenda à Constituição, o decreto legislativo e a resolução
existem desde a aprovação dos respectivos textos pelo Legislativo. Já a
lei existe desde a sanção pelo Executivo, ou desde a rejeição do veto pelo
Legislativo. Excetuando-se o projeto de lei sancionado, todas as demais
hipóteses exigem a promulgação pelo agente político competente. A
publicação, por fim, é a comunicação da sanção ou da promulgação da
norma, a partir das quais ela é plenamente eficaz.
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Processo Legislativo Municipal
1. Definição de Processo Legislativo
O processo legislativo é o conjunto de procedimentos que devem
ser observados na feitura das leis. “Compreende o conjunto de atos
(iniciativa, emenda, votação, sanção e veto, promulgação e publicação)
praticados pelos órgãos competentes na produção das leis e outras espécies
normativas indicadas diretamente pela Constituição.”1 As proposições são
as matérias sujeitas à deliberação na Câmara de Vereadores.
Os arts. 59 a 69 da Constituição Federal determinam as regras
do processo legislativo que, por simetria, devem ser observadas e
aplicadas nas Casas Legislativas Municipais.
Ainda, a Constituição Federal, em seu art. 30, e a Constituição
Estadual, em seu art. 13, estabelecem as matérias de competência dos
Municípios. De forma simplificada, tomando como exemplo um
projeto de lei, a proposição mais recorrente nas Casas Legislativas, a
tramitação inicia-se com a autuação, numeração e publicação; após, o
projeto é remetido à Comissão de Constituição e Justiça para parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade e, em seguida, às comissões
de mérito atinentes para parecer quanto ao mérito do objeto do projeto.
Com parecer favorável, a matéria é incluída na ordem do dia da sessão
para ser discutida e votada. Aprovada, é encaminhada ao prefeito para
sanção ou veto; se rejeitada, é arquivada.
2. Espécies de Proposições
O processo legislativo compreende a elaboração das seguintes
proposições, além de outras previstas na Lei Orgânica e/ou Regimento
Interno de cada Câmara Municipal:
- Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município;
- Projeto de Lei Complementar (PLC);
1

PAULO, Vicente & ALEXANDRINO, Marcelo. Processo Legislativo. 2.ª Edição. Niterói,
RJ: Impetus, 2005.
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- Projeto de Lei Ordinária (PL); e
- Projetos de Decreto Legislativo (PDL) e de Resolução (PR).
2.1. Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município
Conforme o art. 29 da Constituição Federal, o Município
reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de 10 (dez) dias, e aprovada por maioria qualificada de 2/3
(dois terços) dos vereadores. Portanto, às propostas de emenda à Lei
Orgânica aplicam-se os mesmos ritos e condições. A Lei Orgânica
Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
- de um terço, no mínimo, dos vereadores;
- do prefeito; e
- de iniciativa popular.
A Lei Orgânica e suas emendas são promulgadas pela mesa da
Câmara Municipal.
2.2. Projeto de Lei Complementar
Os projetos de lei complementar destinam-se a complementar
as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 69 da Constituição
Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida esta como a
aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do total
de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela
Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à
sanção do prefeito. Os projetos de lei complementar podem ser propostos:
- pelo prefeito;
- pelos vereadores;
- por iniciativa popular;
- pelas comissões técnicas; e
- pela mesa diretora da Câmara Municipal.
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2.3. Projeto de Lei Ordinária
Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos
típicos e destinam-se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por
maioria simples, entendida esta como a aprovação de número inteiro
imediatamente superior à metade dos vereadores presentes, observado um
quórum mínimo. Os projetos de lei ordinária podem ser propostos:
- pelo prefeito;
- pelos vereadores;
- por iniciativa popular;
- pelas comissões técnicas; e
- pela mesa diretora da Câmara Municipal.
2.4. Projetos de Decreto Legislativo e de Resolução
Os projetos de decreto legislativo destinam-se a regular matéria
de competência exclusiva da Câmara de Vereadores, e os projetos de
resolução a regular matéria de caráter político ou administrativo e assuntos
da economia interna do Poder Legislativo, e também são aprovados por
maioria simples. Os projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser
propostos:
- pela mesa diretora da Câmara Municipal;
- pelas comissões técnicas; e
- pelos vereadores.
3. Emendas a Proposições
• As proposições são aperfeiçoadas por emendas.
• As emendas são proposições acessórias a outras, podendo, conforme
sua finalidade, ser definidas em supressivas, modificativas, aditivas,
aglutinativas e substitutivas.
• Supressiva é a emenda que suprime dispositivo.
• Modificativa é a que altera dispositivo.
• Aditiva é a que acrescenta dispositivo.
• Aglutinativa é aquela que une 2 (duas) ou mais emendas.
19
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• Substitutiva é a que substitui parte do projeto, como artigo, parágrafo,
inciso ou alínea. Se a substituição é de todo o projeto, chama-se
substitutivo.
• Emendas podem ser apresentadas no período de pauta, nas comissões
ou na sessão plenária em que se esteja apreciando a matéria.
4. Tramitação de Projeto de Lei
Utilizando como exemplo o ato legislativo típico, um projeto de
lei ordinária envolve uma série de etapas. Tais etapas são estabelecidas
pelo Regimento Interno de cada Casa Legislativa Municipal e podem
ser denominadas de formas diversas. Abaixo seguem as etapas básicas de
tramitação, com as denominações mais comumente empregadas:
- autuação;
- período de pauta;
- parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ);
- parecer da comissão de mérito;
- ordem do dia;
- sanção ou veto.
4.1. Autuação;
A autuação do projeto de lei envolve a apresentação pelo seu
proponente, o recebimento pelo setor competente da Casa Legislativa
e o recebimento de uma numeração que o acompanhará em todo o
processo legislativo, que poderá culminar na edição da lei. É o momento
em que se inicia o processo legislativo.
4.2. Período de Pauta
Período de pauta é o intervalo de tempo em que o projeto de
lei deve ser publicado para dar publicidade ao ato e o período em que o
projeto poderá ser discutido e emendado.
4.3. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
20
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Concluído o período de pauta, o projeto de lei é submetido
à Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer sobre sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Emitido parecer contrário,
cabe recurso ao plenário. Favorável o parecer ou, se contrário, rejeitado
pelo plenário, a proposição é encaminhada à comissão de mérito.
4.4. Parecer das Comissões de Mérito
Conforme a matéria, o projeto de lei é encaminhado à comissão
competente para que aprecie o mérito de seu objeto e emita parecer.
Exarado o parecer em todas as comissões de mérito da área de
abrangência do projeto de lei, este é incluído na ordem do dia.
4.5. Ordem do Dia
A ordem do dia é o período destinado à discussão e à votação
das matérias sujeitas à deliberação do plenário. A deliberação da ordem
do dia deve seguir a seguinte ordem:
- projetos com pedido de urgência solicitado pelo prefeito, por aplicação
do art. 64, § 1º da Constituição Federal;
- apreciação de vetos, por aplicação dos parágrafos do art. 66 da
Constituição Federal;
- projetos com tramitação concluída; e
- demais matérias em condições de ordem do dia, dependendo de acordo
do colégio de líderes.
A discussão é geral, abrangendo o conjunto do projeto e suas
emendas. O encaminhamento da votação se dá por partes. Primeiramente
são encaminhadas as emendas e, por último, o texto da proposição.
Aprovado, o projeto é remetido ao prefeito; rejeitado, será arquivado.
4.6. Sanção ou Veto
Recebido o projeto, o prefeito tem prazo para se manifestar,
podendo sancioná-lo ou vetá-lo. A sanção pode ser expressa, quando
o prefeito se manifesta, e tácita, quando silencia no prazo fixado. É a
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sanção que transforma o projeto de lei em lei.
O veto poderá ser parcial ou total, e a apresentação de suas
razões é obrigatória. Caso as razões do veto sejam aceitas pelo plenário,
o projeto será arquivado, não se constituindo em lei. Sendo rejeitado
pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, a
rejeição ao veto será comunicada ao prefeito para promulgação.
Se a lei não for promulgada pelo prefeito no prazo de 48 horas após
o recebimento da comunicação, o presidente da Câmara a promulgará.

22

IN F O R MA Ç Õ E S

B ÁS I C A S

P A RA

O

M AN DATO

D E

VEREADOR

Noções básicas de Técnica Legislativa
Fernanda Schnorr Paglioli
Superintendente Legislativa da Assembleia Legislativa

De acordo com Lei Complementar nº 95, de 1998, com as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001, as
proposições legislativas devem seguir a seguinte estrutura:
1. PARTE PRELIMINAR:
Epígrafe:
-indica o tipo da espécie normativa (projeto de lei, projeto de lei complementar,
proposta de emenda à Constituição, projeto de resolução etc.);
-indica o número da proposição e o ano de apresentação.
-centralizada na folha;
-grafada em caracteres maiúsculos;
Ementa:
-é o resumo da matéria do projeto, escrita de modo conciso (objeto da lei);
-deve ser clara, breve e fiel ao texto do projeto;
-deve ser escrita à direita da folha.
2. PARTE NORMATIVA:
-é o texto do projeto, distribuído em artigos;
-cada projeto tratará de um único assunto, não devendo conter matéria
estranha a ele;
-o mesmo assunto não pode ser tratado por mais de uma lei;
-o primeiro artigo do texto deve indicar o objeto da lei e o âmbito de
sua aplicação.
Artigo:
-é a unidade básica do texto, indicado pela abreviatura “Art.”;
-cada “Art.” deve ser seguido de numeração ordinal até o nono (Art. 9º)
cardinal a partir deste (Art. 10);
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-pode desdobrar-se em parágrafos ou incisos.
Parágrafo:
-é o complemento aditivo ou restritivo do “caput” do artigo;
-representado pelo sinal gráfico “§”;
-o sinal é seguido de numeração ordinal até o nono (§ 9º) e cardinal a
partir deste (§ 10);
-se existir só um parágrafo, usa-se a expressão “Parágrafo único” por
extenso;
-desdobra-se em incisos.
Inciso:
-é o desdobramento do artigo ou do parágrafo;
-representado por algarismos romanos seguidos por travessão;
-usado, em geral, para enumeração;
-termina em ponto e vírgula, com exceção do último, que termina em
ponto final ou em dois pontos, quando seguido por alíneas.
Alínea:
-é o desdobramento do inciso;
-utilizada, em geral, para enumeração;
-representada por letra minúscula, seguida de parêntese.
Item:
-é o desdobramento da alínea;
-utilizado, em geral, para enumeração;
-representado por algarismo arábico, seguido de ponto.
3. PARTE FINAL:
Cláusula de Vigência:
-determina a data em que a lei entra em vigor;
-deve ser indicada de forma expressa;
-deve conceder prazo razoável para que a lei se torne amplamente
conhecida antes de ser aplicada;
-quando estabelecer período de vacância (prazo para entrar em vigor), o
artigo deve prever: “Esta lei entra em vigor após decorridos (o número
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de) dias da data de sua publicação”;
-a cláusula “Esta lei entra em vigor na data de sua publicação” deve ser
usada apenas para leis de pequena repercussão;
-a contagem do prazo para entrada em vigor das leis far-se-á incluindo
a data da publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subsequente.
Cláusula Revogatória:
-usada apenas quando existirem dispositivos específicos a serem revogados;
-o artigo deve indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.
Fecho:
-encerramento do projeto, em que constam o local (“Sala das Sessões”,
“Sala da Comissão” ou “Sala de Reuniões”) e o nome e a assinatura do
autor ou dos autores.
4. JUSTIFICATIVA:
-é um apêndice à proposição;
-apresenta os argumentos que demonstram a necessidade ou a
oportunidade da nova norma;
-deve ser apresentada em folha separada do texto da proposição;
-deve conter o local e a assinatura do autor.
CINCO QUALIDADES SÃO ESSENCIAIS PARA UMA
BOA LINGUAGEM LEGISLATIVA:
-Simplicidade;
-Precisão;
-Clareza;
-Concisão; e
-Correção.
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Assessoria Jurídica da Câmara Municipal
Fernando Baptista Bolzoni
Procurador da Assembleia Legislativa

Diferentemente de outros Estados federais, o Brasil caracteriza-se
pela homogeneidade na organização dos entes que o integram: em outras
palavras, a estrutura de todos os Estados-membros é a mesma, pouco
importando tratar-se do Amapá ou de São Paulo. Da mesma forma, todos os
Municípios do Brasil devem seguir o mesmo modelo, quer se esteja falando
de Porto Alegre ou de André da Rocha. Da mesma forma, a legislação
administrativa fundamental, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Federal n.º 101/2000), ou a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei Federal n.º 8.666/93) ou a Lei geral de contabilidade
orçamentária (Lei Federal n.º 4.320/64), é a mesma, para aplicação em
todas as unidades da Federação. Isso significa que o porte do Município,
em face da dificuldade do atendimento das diversas formalidades legais,
não é um argumento válido para afastar a responsabilidade do ordenador de
despesas, seja ele o prefeito, os secretários, os dirigentes de autarquias ou o
presidente da Câmara Municipal.
A situação do presidente da Câmara Municipal é delicada: ao
contrário do prefeito, que desde o início de sua campanha propõe-se a
ser um administrador, o vereador não se candidata às eleições pensando
em presidir o Legislativo Municipal, tarefa para a qual somente irá
preparar-se por ocasião dessa circunstância. Mesmo nos Municípios de
menor porte, a Prefeitura dispõe ao menos de um pequeno corpo de
servidores concursados e responsáveis pelo andamento da burocracia
administrativa em conformidade com as disposições legais. O mesmo
frequentemente não acontece com a Câmara Municipal, onde a escassez
de servidores qualificados pode inadvertidamente levar o presidente à
rejeição de suas contas, com a consequente inelegibilidade (para não
falar na aplicação de outras penalidades, como a de multa).
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Entre os profissionais de que o Legislativo Municipal tem
necessidade para funcionar adequadamente, destaca-se o advogado. Sem
menosprezo a outros profissionais cujas competências são relevantes
para a boa gestão pública, não é exagero sublinhar que nenhum auxiliar
é mais necessário à Câmara Municipal que o assessor jurídico. É ele o
profissional cujo parecer orientará a solução dos problemas regimentais
do processo legislativo; é ele o profissional cuja manifestação formal
não pode estar ausente do processo de contratação administrativa, com
ou sem licitação, sob pena de nulidade; é ele o profissional responsável
pela defesa judicial do Poder Legislativo em seus atos próprios, sejam
as informações prestadas em mandados de segurança contra atos
de Comissões Parlamentares de Inquérito ou em ações diretas de
inconstitucionalidade contra as Leis Municipais, apenas para sublinhar
as atribuições mais importantes. Paradoxalmente, e talvez até mesmo
em vista disso, não são poucas as Câmaras Municipais que não possuem
um quadro próprio de procuradores, preferindo o presidente da
Câmara valer-se de algum advogado amigo designado para um cargo
de provimento em comissão de assessor jurídico. Nesses casos, perdese em segurança o que se ganha em confiança. A advocacia pública é
especialidade profissional de aprendizado contínuo e inseparável da
prática cotidiana: não poucos gestores públicos, especialmente no âmbito
municipal, tiveram problemas com os órgãos de controle após a tomada
de medidas bem-intencionadas, mas juridicamente mal fundamentadas,
orientadas por um advogado não especializado.
Além da preservação do presidente, a constituição de uma
assessoria jurídica permanente, por meio de concurso público, auxilia a
Câmara Municipal a conservar a memória administrativa da instituição,
assegurando a estabilidade da orientação adotada ao longo do tempo,
por meio do assentamento dos precedentes, e evitando que a vontade
de determinado gestor possa sobrepor-se ao estrito cumprimento da
legislação (risco sempre presente quando o responsável pela orientação
jurídica depende da confiança do gestor).
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Embora sempre recomendável, a dedicação exclusiva do
procurador do Legislativo Municipal não é indispensável e pode
mesmo mostrar-se desproporcional à necessidade administrativa em
Municípios de pequeno porte, onde frequentemente a Câmara reúnese apenas uma vez por semana. Ainda assim, é recomendável a seleção
do profissional mediante concurso público, mesmo que o regime de
trabalho seja reduzido a um turno diário e ele seja autorizado a exercer
a advocacia simultaneamente em caráter privado.
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Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal
Claudia Maria Paulitschelso
Assessoria de Imprensa da Presidência da Assembleia Legislativa

A assessoria de imprensa (AI) cumpre papel fundamental na
atualidade, tanto no setor privado quanto no público. Com o avanço
da Democracia, que consolida o direito à verdade e à informação, a
AI torna-se especialmente relevante. Nesse contexto, cabe ao Poder
Legislativo oferecê-la e qualificá-la, pois os vereadores estão a serviço
da população.
CONCEITO
A assessoria de imprensa trata do relacionamento com meios
de comunicação e com o público ao qual se destinam as informações
da instituição. O assessor intermedeia o contato entre a instituição e os
veículos, como jornais, revistas, portais on-line, rádios e emissoras de
TV, bem como os abastece com sugestões de pauta, notas, releases,
etc. Esse trabalho pode ser desenvolvido por um jornalista ou por uma
equipe de assessoria de comunicação.
COMUNICAÇÃO NO LEGISLATIVO
Atualmente, o jornalismo legislativo é considerado uma
especialidade à qual estão relacionadas características da notícia, tais como:
Transparência dos atos públicos. A informação pública não
pode ser sonegada. Desde maio de 2012, vigora no País a Lei de Acesso
às Informações Públicas (Lei nº12.527/2011), tornando esse aspecto
mais relevante;
As notícias são geradas pela aprovação de projetos, realização de
audiências públicas, entre outras atividades inerentes ao Legislativo, ou
seja, motivadas por fatos objetivos e concretos. Os temas abordados são
diversos, pois são relacionados à população em geral, sem preocupação
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com áreas que podem gerar mais ou menos audiência ou leitura;
O processo legislativo merece atenção do assessor, que deve
entender e esclarecer sobre a tramitação dos projetos, os quais passam
por diversas etapas, tais como período de pauta, apreciação em
comissões, votação em plenário e sanção. Os termos técnicos e fases do
processo legislativo devem ser descritos de forma a serem facilmente
compreendidos por todos os cidadãos.
VEÍCULOS
Assim como em qualquer Assessoria de Comunicação, na
Câmara de Vereadores as notícias das atividades são construídas para
atender a imprensa escrita, rádios, emissoras de TV e portais (internet),
pretendendo chegar ao máximo de cidadãos. A manutenção de portais,
agências de notícias institucionais e distribuição de newsletters,
por exemplo, facilita a distribuição das informações públicas. As
possibilidades oferecidas pela internet e ampliação do acesso por redes
sociais devem ser consideradas. Na Assembleia Legislativa, por exemplo,
o portal www.al.rs.gov.br inclui links do Facebook e Twitter.
PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
Os vereadores devem ser tratados de forma igualitária na
comunicação legislativa. O foco principal não deve ser a questão
partidária, mas o papel institucional da Casa Parlamentar. Informação
jornalística é diferente de propaganda ideológica. Há diferença, ainda,
entre o assessoramento a uma instituição e a um parlamentar ou bancada
partidária, para o qual existem contratações específicas de profissionais.
Os veículos de comunicação valorizam as ações e opiniões, para
as quais existem espaços específicos nos jornais. Os próprios repórteres
dos veículos costumam trazer demandas, por meio da solicitação de
entrevistas, por exemplo, havendo ainda diferença entre às voltadas ao
Legislativo e ao Executivo (este normalmente é mais procurado).
Cuidado! Forçar situações junto aos veículos pode causar efeito contrário
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ao esperado, além de revelar despreparo do profissional de comunicação. O
importante é estar à disposição. Além disso, existe limite de espaço nos meios
impressos e de tempo na mídia eletrônica. Conhecer a linha de interesse dos
veículos também é importante, bem como suas rotinas de trabalho.
Atender os veículos, sempre que a Casa Parlamentar é procurada,
é uma importante orientação, afinal, além de evitar divulgação de notícias
errôneas, este é o papel do jornalista, com a finalidade de repassar
informações corretas e verdadeiras, com base na legalidade, impessoalidade
e outros aspectos inerentes à atividade da comunicação social e das
instituições públicas. Caso uma informação errada seja publicada, fazer
retaliações e “levar para o lado pessoal” é incorreto. Deve-se levar ao
jornalista e ao veículo as informações corretas e solicitar sua divulgação em
edição posterior. Também deve haver preocupação com o atendimento aos
meios de comunicação de forma igualitária e ética, sem privilégios.
A distribuição de informações aos veículos exige observar se há
possibilidade de elas serem utilizadas pelos mesmos, tais como artigos,
releases, sugestões de pautas e notas oficiais.
COLETIVAS
A convocação de entrevistas coletivas deve ser analisada
criteriosamente. Prestar orientações à fonte (entrevistado) é importante:
ela deve estar bem informada para prestar as informações buscadas pelos
entrevistadores de forma objetiva e compreensível, bem como deve ter
noção de como se portar perante câmeras de TV, por exemplo; o tempo
de início deve ser respeitado; em geral é preestabelecido horário para o
encerramento. Deve haver bom senso em caso de necessidade de mais
perguntas e, ao mesmo tempo, consideração ao tempo disponibilizado
pela fonte; é importante preparar um release ou um kit de imprensa
com informações adicionais sobre o tema a ser abordado, como gráficos,
leis e dados relacionados.
Uma sala com boa iluminação, tomadas e estrutura adequada
ao trabalho dos repórteres é fundamental, assim como outros detalhes,
31

IN F O R MA Ç Õ E S

B ÁS I C A S

P A RA

O

M ANDATO

D E

VEREADOR

como a disponibilidade de garrafas de água. Os entrevistados terão
lugar demarcado e identificado à mesa; deve haver área para a instalação
de tripés para câmeras; e uma lista de presença auxilia o assessor da
instituição e as fontes.
OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES
• A AI deve ter cuidado com o envio de material anexado em e-mails,
pois podem cair na caixa de spam;
• Manter um banco de dados sobre projetos aprovados, curriculum dos
parlamentares e histórico da Casa Parlamentar;
• E-mail institucional do setor de imprensa ou do jornalista é algo
básico, assim como a divulgação de telefones disponíveis em cartões
de visita, site e outros meios utilizados.
• Manter o mailing list atualizado;
• Fazer a clipagem diária dos veículos impressos e on-line. O serviço
de rádio-escuta igualmente é importante e exige estrutura adequada.
Esses serviços podem ser terceirizados.
• Quando um veículo de comunicação ou jornalista procura a instituição,
a pessoa adequada para fazer o atendimento é o assessor de imprensa.
Porteiros, telefonistas e recepcionistas devem ser orientados nesse sentido;
• Deve haver atenção ao horário de fechamento das redações (deadline);
atenção aos horários para contatos com produtores de rádio e TV;
• Perguntas consideradas desagradáveis não devem ser levadas para o lado
“pessoal”. As portas da instituição pública devem sempre estar abertas,
atendendo ao objetivo da assessoria de imprensa: estabelecer uma relação
contínua e respeitosa com os veículos de imprensa, a favor de uma correta
e permanente distribuição das informações de interesse público. Devese considerar que leitores, ouvintes e telespectadores também fazem
sua avaliação crítica sobre os veículos de comunicação, divulgação de
informações e atividades desenvolvidas nas instituições públicas.
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O trabalho da assessoria especializada pode ser organizado a partir
de um plano de comunicação (inclui conhecer a instituição, os públicos
aos quais as notícias são dirigidas, a avaliação do retorno –receptividadea partir das atividades desenvolvidas, previsão de custos e materiais, etc).
Atualmente existem bibliografia e serviço de formação para casos de
crises e novas demandas na área da comunicação, que podem contribuir
na qualificação da equipe e dos profissionais contratados.
É importante lembrar que a comunicação permeia todas as instâncias
da existência em sociedade. Uma equipe de comunicação bem estruturada e
relacionada internamente na instituição é o ponto de partida para que as
informações sejam levadas ao público/cidadão da melhor maneira possível.

33

IN F O R MA Ç Õ E S

B ÁS I C A S

P A RA

O

M ANDATO

D E

VEREADOR

A importância do Cerimonial no
Âmbito do Legislativo Municipal
César Victória da Silva
Chefe do Cerimonial da Assembleia Legislativa

A presença de uma assessoria de cerimonial no âmbito dos poderes
públicos é de extrema importância e imprescindível para a organização de
várias questões relacionadas às rotinas diárias desses órgãos.
Nas Câmaras Municipais, assume um papel importante nas
questões relacionadas à realização de sessões solenes, concessão de títulos
e honrarias, recepção de autoridades, posição de bandeiras e autoridades,
precedência, questões protocolares, entre outras.
Vale lembrar que, no âmbito municipal, na ausência do Presidente
da República, Vice-Presidente da República, Governador, ViceGovernador, o Prefeito presidirá todas as solenidades a que comparecer.
Porém, na Câmara Municipal, em solenidade ou sessão promovida pelo
Legislativo, será o Presidente da Câmara o responsável por presidir os
trabalhos, ficando a sua direita o Prefeito ou o Vice-Prefeito.
A importância do cerimonial na estruturação e manutenção de listas de
autoridades, confecção e envio de convites, confirmações de presença, produção e
execução das mais variadas solenidades e atos torna a atividade indispensável.
Atualmente, o que observamos nas Câmaras Municipais é que
as atividades de Cerimonial e Protocolo ficam sob responsabilidade de
assessores de imprensa e secretárias. Ressaltamos que o ideal é estruturar
um setor específico, que, de preferência, seja coordenado por um Relações
Públicas, profissional responsável por esta atividade.
O setor deve priorizar o atendimento à agenda do Presidente e
também atender os demais vereadores, quando solicitado.
Sabemos que cada Câmara tem sua particularidade e suas demandas, o
que deverá ser considerado na estruturação da assessoria de cerimonial.
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Limites da Publicidade
CAGE Junto ao Poder Legislativo
SCPL. CAGE/GAB, em 06-12-2010
INFORMAÇÃO CAGE/DEO 92/2010
Proc. 073663-14.00/10-4
Assunto: Publicidade. Impressos parlamentares. Violação do
artigo 37, §1º da Constituição Federal.
Requerente: Seccional da CAGE Junto ao Poder Legislativo - SCPL
Data: 1º de dezembro de 2010.
A Seccional da CAGE Junto ao Poder Legislativo - SCPL
encaminha o presente expediente solicitando orientação quanto à
análise do conteúdo dos impressos parlamentares, frente ao que dispõe
o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e artigo 19, parágrafo
1º da Carta Estadual, bem como em relação à legislação eleitoral. Para
tanto, juntou-se ao processo cópia de tais materiais.
É o sintético relatório.
O parágrafo 1º do artigo 37 da Carta Maior, que praticamente
se repete na Constituição Estadual, visa guiar a análise da publicidade
oficial veiculada, condicionando a legalidade do seu conteúdo ao
preenchimento de dois requisitos:
- que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social; e,
- que não contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
O problema nessa análise está no alto grau de subjetividade
dessas exigências, sendo necessária, portanto, a busca em legislação
infraconstitucional, doutrina e jurisprudência, de parâmetros ou
paradigmas que possam nortear a análise e o julgamento, quanto
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ao efetivo cumprimento dos limites legais atinentes aos impressos
parlamentares postos nesse expediente.
Cabe ressaltar que a preocupação com a imprecisão dos termos desse
dispositivo constitucional não é recente. A controversa questão da publicidade
dos atos governamentais já foi objeto de estudo desta Divisão na Informação
CAGE/DEO nº 41/91, que na ocasião adotou a seguinte posição:
“Peças divulgatórias não deverão conter nomes, símbolos,
imagens, marcas ou Iogotipos de agentes políticos, partidos
políticos ou instituições públicas.”

Também, em 1990, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul - TCE - deparando-se com repetidas consultas sobre a vedação
constitucional para a publicidade caracterizadora de promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos emitiu o Parecer Coletivo nº 05/90.
O citado Parecer Coletivo estabeleceu parâmetros para identificar
o “caráter educativo, informativo ou de orientação social” que deve
orientar a publicidade oficial, leia-se:
“Assim sendo, quando terá a divulgação caráter educativo? Quando
servir à educação ou formação da comunidade. Por exemplo, a que
esclarecer sobre perigos de doenças, campanhas pelo aleitamento
materno, ou, ainda, sobre o exercício do direito ao voto, o zelo com
os equipamentos públicos, entre outras de semelhante caráter.
Terá caráter informativo quando a sua finalidade for a de informar
a população, exemplificativamente, sobre um serviço que é
posto à sua disposição, ou uma obra que lhe será de utilidade,
ou uma campanha realizada em benefício da própria comunidade.
Aí se incluem, também, as campanhas para a divulgação de
produtos do município ou Estado (v.g., a “Festas da Maçã, da
Uva, Pêssego, Vinho”, etc.) ou de incentivo ao turismo, uma vez
que essas atividades, além de atraírem divisas, servem também
para informar a população de outras regiões acerca de eventos
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úteis à produção, ao comércio ou ao lazer. Informações úteis à
população, portanto. Terá caráter misto, informativo-educativo
a transmissão radiofônica de sessões legislativas, desde que
devidamente amparada em dotações orçamentárias específicas,
não induzir à promoção pessoal de um ou alguns parlamentares
ou partidos, isto é, quando não for direcionada à louvação direta
ou indireta de quem quer que seja. Observa-se que, nas
comunidades do interior do Estado, notadamente, é de utilidade
para a população o acompanhamento, por esta via, dos trabalhos
legislativos. Os critérios da moralidade, razoabilidade e utilidade
pública, evidentemente, conformarão os limites a que estão
adstritos os ordenadores de despesa. À evidência, supõe-se ainda,
para a licitude de tal procedimento, a conformidade às normas do
Decreto-Lei nº 2.300/86. Terá, por fim, o sentido de orientação
social quando o seu objetivo for o de orientar ou conscientizar
a população acerca de fatos e/ou valores relevantes para a
comunidade. Assim, v.g. a cidadania, as liberdades públicas, o
direito de voto, o patriotismo. (grifou-se)”

Importante mencionar também a interpretação dada pelo TCE
à expressão constitucional “promoção pessoal”. O Parecer considera
legítima a publicidade das atividades parlamentares “quando não for
direcionada à louvação direta ou indireta de quem quer que seja”.
Por louvação entende-se a ação ou efeito de louvar, ou seja, os
atos ou palavras voltados a elogiar, gabar, exaltar ou enaltecer alguém.
Assim, informes que contenham, mesmo que de forma indireta, por
meio de fotografias de aclamação, depoimentos ou entrevistas com
declarações laudatórias, o intuito de elevar a figura de autoridade ou
servidor público violam o preceito constitucional.
O Parecer Coletivo ainda concluiu asseverando que a peça
divulgatória não deve apresentar nenhum nome, símbolo, imagem,
marca ou logotipo de agentes políticos, partidos políticos ou instituições
públicas que caracterizem promoção pessoal.
Entretanto, não se trata de expurgar das peças divulgatórias todo
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nome, símbolo, ou imagem, mas apenas aqueles que, por sua expressividade
dentro do contexto analisado, transformem a publicidade pública em pessoal.
No processo nº 008081-02.00/08-0 do TCE, o Conselheiro-Relator Cezar
Miola expõe de forma bastante clara essa questão:
“A posição adotada por esta Corte, quanto ao particular, restou
consubstanciada no Parecer Coletivo nº 05/1990, ao lado de
outros pronunciamentos que se sucederam. É curial,
entretanto, que a indigitada orientação, deduzida no plano
da interpretação das normas e princípios constitucionais, seja
situada - e considerada - tomando-se em conta as peculiaridades
de cada hipótese em apreciação.
Não será - é certo - a pura e simples indicação do nome
ou de uma eventual imagem do Administrador que conduzirá à
impugnação dos valores despendidos com tais veiculações, pena
mesmo de até os atos oficiais “típicos” poderem ser tidos por
maculados. Há de se pautar o exame de cada situação, como
dito, no respectivo contexto e à luz da interpretação harmoniosa
dos diferentes comandos e cânones constitucionais.
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Processo
Executivo nº 008081-02.00/08. Relator Cezar Miola.
Segunda Câmara. Publicação 15/07/2010. (grifou-se)”

Portanto, é o caso concreto que dará a exata dimensão do
efeito causado pela inserção de imagens, símbolos e nomes no informe.
Exemplo de situação em que a inclusão desses elementos tornou a
publicidade inconstitucional é a abordada no Recurso Extraordinário nº
191668/RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF :
“EMENTA Publicidade de atos governamentais. Princípio da
impessoalidade. Art. 37, parágrafo 1º, da Constituição Federal. 1.
O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal
impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade
e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que
pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura
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o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter
educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com
a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans,
que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos.
A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o
partido político a que pertença o titular do cargo público mancha
o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo,
informativo ou de orientação que constam do comando posto
pelo constituinte dos oitenta. 2. Recurso extraordinário desprovido.
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 191668/
RS. Relator Ministro Menezes Direito. Primeira Turma. DJe
30/05/2008. (grifou-se)”

O princípio evocado pelo STF dispõe que “a Administração não
pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas,
uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o
seu comportamento” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.85).
No caso citado, a Suprema Corte entendeu que a colocação
do slogan “Administração Popular” nos atos da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre beneficiou determinado partido político, ferindo o princípio
da impessoalidade e desvirtuando o objetivo do comando legal.
No entanto, apesar de o Acórdão ter sido enfático quanto à
inviabilidade da vinculação do conteúdo da divulgação ao partido político ou
ao titular do cargo público, há situações que por sua natureza não permitem
que se desligue completamente o ato de publicidade do agente que o produziu.
É o que acontece com os impressos parlamentares incluídos
nesse expediente, cujo objetivo principal seria justamente a divulgação das
atividades da Assembleia Legislativa e de seus membros para a sociedade.
Em casos como esse, não é a identificação, mas sua ausência
que desvirtua o objetivo da norma. A falta de correspondência entre
realizações e autores inviabiliza o acompanhamento e o controle por parte
da sociedade e dos seus cidadãos, tornando a prestação de contas inútil.
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Além disso, é preciso observar o inciso IV do artigo 5º, da
Constituição Federal que prevê “é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato”. Assim, a identificação nos impressos
parlamentares em questão não é só aceitável, como recomendável.
Aqui surge um ponto importante a mencionar. Trata-se da
diferença existente entre o trabalho parlamentar e o administrativo e
sua repercussão na aplicação da vedação constitucional. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ/RS ao julgar a Apelação
Cível nº 70014577993 reconheceu a mencionada distinção:
“AÇÃO
POPULAR.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PUBLICAÇÃO DE LIVRO. PROMOÇÃO PESSOAL.
INOCORRÊNCIA NO CASO.
Ação popular proposta contra Deputado Estadual vinculado
a partido oposicionista em face da publicação de livro contendo
artigos com críticas ao Governador do Estado da época.
Interpretação do art. 37, §1º, da CF. Menor força restritiva
do que em relação à publicidade do Poder Executivo. A
circunstância de constar a foto do parlamentar na capa do livro,
bem com a menção do seu nome oito vezes ao longo da obra, não
caracterizaram, por si só, ofensa ao princípio da impessoalidade
ou da moralidade administrativa.
Respeito pelo deputado demandado dos critérios estabelecidos
pelo art. 6º da Res. 394/97 da Assembleia Legislativa,
enquadrando-se sua conduta no conceito de prestação de contas
da sua atividade parlamentar.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível
nº 70014577993. Relator Desembargador Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino. Terceira Câmara Cível. DJ 25/09/2006. (grifou-se)”

Contudo, é preciso frisar que o reconhecimento dessa distinção
não isenta os parlamentares da observância do desígnio constitucional.
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Na situação enfrentada pelo TJ-RS nesse julgado, não foi o cargo de
deputado ocupado pelo apelado que por si só excluiu a aplicação do
artigo 37, parágrafo 1º da Carta Maior.
Na verdade, a violação àquele dispositivo foi afastada pelo
entendimento de que a vinculação do deputado ao livro de sua autoria estava
dentro dos limites da prestação de contas da atividade parlamentar, ou seja,
não configurava promoção pessoal, mas, sim, simples uso de prerrogativa
legal.
Por certo, o Deputado que incluir símbolos, imagens ou nomes
que evidenciem sua pessoa, partido ou outra figura qualquer, tirando a
divulgação da atividade parlamentar do foco da publicidade, não estará
sob o abrigo do direito de prestar de contas.
Assim, o enquadramento da conduta do parlamentar no conceito de
prestação de contas dependerá de sua conformação aos limites constitucionais
e de sua adequação aos critérios estabelecidos pelo órgão a que ele pertença.
Em nosso Estado, o normativo interno da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul que orienta a confecção dos impressos dos
parlamentares é a Resolução da Mesa nº 419/01, que trata da questão em
sua Seção II, intitulada Serviços Gráficos, nos artigos 10 a 12.
Recentemente tal regramento interno teve a preocupação com
a obediência ao dispositivo constitucional registrada expressamente em
seu texto pela Resolução da Mesa nº 967/10, que incluiu quatro novos
parágrafos ao seu artigo 12, que resta compilado da seguinte forma:
“Art. 12 - O material de divulgação deve ter caráter de prestação
de contas da atividade parlamentar ou conteúdo institucional ou
administrativo relativo à Assembleia Legislativa. (Redação dada
pela Resolução de Mesa nº 797/07)
§ 1º - O titular da cota é responsável pelo conteúdo e pela matéria
produzida. (Redação dada pela Resolução de Mesa nº 797/07)
§ 2º - As Comissões Permanentes, Temporárias e as Subcomissões
farão constar, em seus relatórios finais, a composição da Mesa.
(Redação dada pela Resolução de Mesa nº 797/07)
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§ 3º - Nas cotas referentes à área Parlamentar, competirá:
(Redação dada pela Resolução de Mesa nº 967/10)
I - ao titular da cota certificar que o conteúdo da publicação
atende ao disposto no §1.º do art. 37 da Constituição Federal;
II - à SAF, por seus órgãos técnicos, a verificação da adequação
formal da publicação aos termos desta Resolução;
III - à Primeira Secretaria da Mesa Diretora a autorização para
impressão quando atendidas as condições dos incisos anteriores.
§ 4.º Competirá à SAF disponibilizar formulário eletrônico de
requisição de impressos, com campos próprios para a finalidade
a que se refere o inciso I do §1.º do art. 12; além de efetuar
a devida instrução quanto à condição referida no inciso II.
(Redação dada pela Resolução de Mesa nº 967/10)
§ 5.º A instrução técnica que orçar os serviços gráficos detalhará
a adequação formal aos padrões estabelecidos por esta Resolução.
(Redação dada pela Resolução de Mesa nº 967/10)
§ 6.º As situações de eventual não conformidade do conteúdo
material da publicação em face da previsão constitucional inserta
no §1.º do art. 37, ensejará autorização prévia da Mesa,
com relatoria do Primeiro-Secretário, que poderá requisitar
manifestação jurídica da Procuradoria. (Redação dada pela
Resolução de Mesa nº 967/10) (grifou-se)”

Como se pode observar, a partir da leitura do artigo acima, a
responsabilidade de certificar que o conteúdo do impresso respeita o
disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal é do
titular da cota, ou seja, das Comissões Parlamentares, dos Gabinetes
Parlamentares e das Bancadas (titulares das cotas mensais estabelecidos
no artigo 1º da mesma Resolução).
A Primeira Secretaria da Mesa Diretora também está envolvida
na produção de impressos, estando encarregada de dar a autorização
para impressão, de controlar o uso das cotas e de fiscalizar a correta
aplicação da Resolução de Mesa (artigo 10, parágrafo 2º e artigo 12,
parágrafo 3º da Resolução 419/01).
Assim, antes de sua impressão, o material deve passar ao menos
42

IN F O R MA Ç Õ E S

B ÁS I C A S

P A RA

O

M AN DATO

D E

VEREADOR

por duas verificações principais em seu conteúdo, a primeira pelo titular
da cota e a segunda pela Primeira Secretaria da Mesa Diretora. Se em
algum momento do processo for detectada eventual não conformidade do
conteúdo da publicação em face da previsão constitucional, a impressão do
material ensejará prévia autorização da Mesa, com relatoria do PrimeiroSecretário, que poderá requisitar manifestação jurídica da Procuradoria.
É preciso mencionar que o parágrafo 3º do artigo 10 da
Resolução estabelece os modelos gráficos que devem ser obedecidos na
confecção do material de divulgação, dividindo-os em seis formatos:
folder, boletim informativo, separata, cartão, cartão de visita e tabloide.
Embora esses padrões se refiram à aparência dos impressos,
deles se podem inferir regras sobre a colocação de algum nome, símbolo
ou imagem que sirvam para a identificação (cuja importância já se
referiu anteriormente) sem incidir em promoção pessoal.
Exemplo disso é a exceção estabelecida no parágrafo 10 do
artigo 10 da Resolução nº 419/01 para o cartão de visita:
“§ 10 Para as autoridades vinculadas à área parlamentar citadas
no § 9.º deste artigo, o cartão de visita poderá ser impresso com
a marca oficial de seu respectivo partido político. (Incluído pela
Resolução de Mesa nº 905/09)”

Assim, como regra, tem-se a impossibilidade de colocação da
marca oficial do partido nos impressos, salvo quando se tratar de cartão
de visita de autoridades vinculadas à área parlamentar.
No entanto, a simples inserção da sigla partidária (que não se
confunde com a marca oficial do partido) não está vedada pela Resolução.
Até porque não há como pensar em identificação de um impresso produzido
por uma Bancada (as Bancadas são titulares de cotas mensais conforme
artigo 1º da própria Resolução) sem sigla de partido político.
Ademais, a necessidade da colocação no impresso da sigla do
partido político a que pertence o deputado advém do próprio sistema
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eleitoral que o elegeu. No Brasil, as vagas no Poder Legislativo, com
exceção das correspondentes ao Senado Federal, são distribuídas em
proporção aos votos obtidos pelos partidos ou coligações partidárias, é o
chamado sistema eleitoral proporcional.
Dessa forma, quando o parlamentar representa o voto no
partido que o elegeu, a correlação entre sua figura e a de seu partido
político é extremamente importante para consolidação do sistema
constitucionalmente definido, não podendo haver proibição que impeça
a divulgação dessa informação para a sociedade.
O parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução também remete à
questão da identificação nos impressos, estabelecendo que as Comissões
Permanentes, Temporárias e as Subcomissões farão constar, em seus
relatórios finais, a composição da Mesa.
Quanto à colocação de fotografias do parlamentar no material
de divulgação, a Resolução não faz nenhuma menção, entretanto,
diante do que foi exposto até aqui, considera-se a prática extremamente
temerária e tendente à promoção pessoal.
Isso porque é a publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos que tem amparo constitucional, e não
a do titular de cargo público, do servidor, do chefe do Executivo ou
do parlamentar. Não é o Deputado, mas sua atividade parlamentar que
deve ser o foco do impresso.
Casos em que o impresso contenha página sem qualquer
conteúdo, unicamente com fotos do parlamentar, configuram evidente
uso indevido da publicidade oficial à medida que carecem de
caráter informativo (prestação de contas), educativo ou de orientação
social e utilizam imagens desconectadas com o conteúdo cujo único
propósito seria o da promoção pessoal.
Nesse ponto, bem se enquadra a Recomendação nº 08/10 da
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, que teve alguns
trechos reproduzidos no presente expediente, quando sugere que o
Superintendente Administrativo e Financeiro da Assembleia Legislativa
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se abstenha de autorizar a confecção de cartilhas que contenham siglas,
símbolos partidários e fotos de parlamentar em sua capa sem contexto
com o conteúdo do impresso.
Assim, sempre que no material de divulgação a imagem do
parlamentar se sobrepor ao conteúdo fica caracterizada a violação
do preceito constitucional do parágrafo 1º do artigo 37, devendo o
responsável ressarcir aos cofres públicos o valor gasto.
O parágrafo 3º do artigo 281 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa (Resolução do Plenário nº 2.288/91) prevê especificamente
que a autorização de empenho de despesa com publicações de Comissões,
de Coordenadorias de Bancada ou de Gabinetes Parlamentares será da
responsabilidade individual do Presidente da Comissão, do Líder da
Bancada ou do Deputado, respectivamente.
Portanto, caso seja constatada alguma irregularidade no
impresso, seja por sua forma, seja por seu conteúdo, que o distancie
da propaganda institucional transformando-o em publicidade pessoal,
deverá o responsável pela autorização de empenho responder perante o
erário pela despesa efetuada em desacordo com a lei.
As precauções até agora mencionadas devem ser intensificadas em
período eleitoral, quando além de ferir o princípio da impessoalidade e da
moralidade, a publicidade fora dos parâmetros admitidos pela lei pode servir
para desequilibrar o pleito. Em relação à violação ao preceito constitucional o
artigo 74 da Lei federal nº 9.504/97, que regula as eleições, prevê o seguinte:
“Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto
no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a
infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição
Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao
cancelamento do registro ou do diploma. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009) (grifou-se)”

Diante do abuso de autoridade qualquer partido político,
coligação, candidato ou o Ministério Público Eleitoral poderá, conforme
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o citado artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, e pedir
abertura de investigação judicial para apuração dos fatos.
Se confirmada a infração ao dispositivo da Lei Maior, as
consequências aos responsáveis são graves, sujeitando-os inclusive, se
candidatos, ao cancelamento do registro ou do diploma. Porém, não é
apenas a publicidade em desacordo com a regra posta na Constituição
Federal que recebe a atenção da lei eleitoral.
A Lei nº 9.504/97 também veda aos agentes públicos em
campanha eleitoral outras três condutas que se relacionam com a
questão da divulgação das atividades parlamentares. Leia-se:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas
nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
[...]
VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no
inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades
da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos
três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano
imediatamente anterior à eleição. (grifou-se)”
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Embora, aparentemente o artigo vede a autorização de qualquer
publicidade a partir de 3 de julho de 2010 até a realização do pleito,
o Tribunal Superior Eleitoral - TSE - consolidou posicionamento
no sentido de possibilitar a divulgação, mesmo em ano de eleição, de
trabalhos gráficos dos Deputados:
“SESSÃO DE 2/6/98. DEPUTADOS. TRABALHOS
GRÁFICOS. POSSIBILIDADE DE QUE SEJAM
FORNECIDOS
PELA
CÂMARA,
NO
ANO
ELEITORAL, DESDE QUE RELATIVOS À ATIVIDADE
PARLAMENTAR E COM OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS
ESTABELECIDAS EM ATO DA MESA, VEDADA
SEMPRE QUALQUER MENSAGEM QUE TENHA
CONOTAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL.
Tribunal Superior Eleitoral. Resolução 20.217. Consulta nº 444.
Relator Ministro Eduardo Ribeiro. DJ 26/06/1998.”

Dessa forma, não incorre nas condutas descritas no artigo 73,
inciso VI alínea b e inciso VII da Lei nº 9.504/97 o deputado estadual
que divulgar suas atividades nos limites autorizados pelo inciso II do
mesmo artigo, ou seja, não excedendo as prerrogativas consignadas nos
regimentos e normas do Poder Legislativo (cota, formato, conteúdo de
prestação de contas entre outras regras internas).
Por outro lado, o desrespeito à norma do inciso II, se representado
perante a Justiça Eleitoral até a data da diplomação nos termos art. 22
da Lei Complementar nº 64/90, poderá acarretar, entre outras sanções,
a suspensão imediata da conduta vedada, multa e cassação do registro ou
do diploma do candidato.
Além de respeitar o regramento do órgão a que pertence, o
parlamentar não pode dar à publicação conotação eleitoral, relatando
nela mais o que pretende fazer do que o que efetivamente fez em sua
atividade parlamentar, sob pena de incorrer em propaganda eleitoral
antecipada nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97.
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Não havendo referência a possível candidatura ou pedido de
votos ou de apoio eleitoral, a divulgação de atos de parlamentares
e debates legislativos não será considerada propaganda eleitoral
antecipada, conforme artigo 36-A, inciso IV daquela lei.
Portanto, o informativo que estiver em consonância com as
normas internas do Poder Legislativo e observar a restrição quanto à
alusão à campanha eleitoral, será lícito diante da legislação eleitoral; e,
legal será sua confecção mesmo em período pré-eleitoral.
Em face das considerações até então expostas quanto à análise
da legalidade do conteúdo dos impressos, escopo do presente expediente,
recomenda-se que o Coordenador da Seccional oriente sua verificação
pela avaliação dos seguintes elementos caracterizadores de violação às
normas constitucional, eleitoral e regimental:
- ausência de conteúdo educativo, informativo ou de orientação social
nos moldes apresentados pelo Parecer Coletivo nº 05/90 do TCE;
- presença de elogios, exaltações ou depoimentos direcionados a louvação
direta ou indireta de autoridades ou servidores públicos;
- colocação da marca oficial do partido em desconformidade com a
Resolução da Mesa nº 419/01 (exceção ao cartão de visita);
- uso imoderado de fotografias do parlamentar ou nas quais ele esteja incluído;
- referência a possível candidatura ou pedido de votos ou de apoio eleitoral;
- existência de outros elementos que acarretem em promoção pessoal ou
incorram em propaganda eleitoral.
Em tempo, considerando a importância dos controles formais
na detecção de não conformidades, sugere-se que seja averiguada a
correspondência do procedimento adotado pela Assembleia Legislativa
ao previsto na Resolução da Mesa nº 419/01, particularmente, no que
se refere às recentes alterações trazidas pela Resolução da Mesa 967/10.
É importante citar que esta informação não abrange a análise
de cada material publicitário acostado aos autos, de modo que o assunto
foi tratado em tese, cabendo ao Coordenador da Seccional, com base
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nas orientações contidas neste estudo, verificar a existência ou não de
alguma irregularidade ou ilegalidade.
Por fim, ressalve-se que o posicionamento aqui apresentado não
exclui a possibilidade de entendimento diverso por parte do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público ou do Poder Judiciário.
É a informação.
À consideração superior.
Aline Pilla Zeilmann,
Agente Fiscal do Tesouro do Estado.
De acordo. À deliberação do Senhor Contador e Auditor-Geral
do Estado.
CAGE/DEO, em 01-12-2010.
Abel Ferreira Castilhos,
Chefe da Divisão de Estudos e de Orientação.
De acordo. Encaminhe-se o expediente para a Seccional da
CAGE junto ao Poder Legislativo - SCPL.
CAGE/GAB, em 06-12-2010.
Roberval da Silveira Marques,
Contador e Auditor-Geral do Estado.
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Tribunal de Contas - TCE-RS
Compete ao Poder Legislativo, como representante da sociedade,
o controle externo da Administração Pública. O Tribunal de Contas
contribui tecnicamente com esse propósito a partir de suas funções
fiscalizadora, consultiva, sancionadora e orientadora, entre outras. Essas
funções estão previstas no art. 71 da Constituição Federal, quais sejam:
emissão de parecer prévio sobre as contas do chefe do Executivo, que
serão julgadas pelo Poder Legislativo (essas são as contas de governo);
julgamento de contas dos demais administradores (inclusive o chefe
do Executivo quando acumula a condição de ordenador de despesas);
apreciar a legalidade de atos de admissão de pessoal, de inativações e de
pensões; realizar auditorias, as quais subsidiam as emissões de parecer
prévio e de julgamentos realizados pelo TCE.
O Tribunal pode aplicar multas, quando houver afronta à
legislação; e imputar débitos (obrigação de devolução de valores),
quando verificado prejuízo ao patrimônio público.
Como Órgão de controle da administração pública, o Tribunal
de Contas também interage com os cidadãos – entre os quais o Vereador
– mediante o recebimento e devido tratamento de denúncias, que são
recebidas pela Ouvidoria do TCE.

Ouvidoria
José Carlos Garcia de Mello
Auditor Público Externo – TCE

Eduardo Moreira Cordeiro
Auditor Público Externo – TCE

A Ouvidoria é um canal de comunicação do Tribunal de
Contas à disposição do cidadão para comunicação de denúncias,
irregularidades, fraudes, críticas, sugestões e informações sobre atos
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de agentes públicos ou sobre os serviços públicos da esfera estadual
e municipal, ou seja, referentes a todos os jurisdicionados do TCE:
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; Ministério Público Estadual;
Secretarias de Estado; Fundações, Autarquias, Sociedades de Economia
Mista; Prefeituras e Câmaras Municipais. Alternativas de Acesso:
• Internet: www.tce.rs.gov.br
• Disque Ouvidoria - 0800-541 98 00
• Fax - (51) 3214-9858
• e-mail - ouvidoria@tce.rs.gov.br
• Sede do TCE – Rua Sete de Setembro nº 388, 3º andar - CEP 90.010-190
• Serviços Regionais de Auditoria do TCE
Para denunciar não é necessário identificar-se. Se o conteúdo
das informações permitir a sua comprovação durante as auditorias do
TCE ou pelas Unidades Centrais de Controle Interno, a denúncia será
encaminhada para verificação.
As denúncias incompletas ficarão durante trinta dias na condição
“Aguardando Informações Complementares”, para que através da opção
“Complementar dados da Denúncia”, o denunciante possa acrescentar
estas informações. Vencido este prazo sem a devida complementação, a
denúncia será arquivada.
Após a análise, as denúncias são encaminhadas aos respectivos
Serviços de Auditoria para verificação quando da realização das
Auditorias ou para análise e manifestação das Unidades Centrais de
Controle Interno. Todas as denúncias são analisadas e respondidas.
Caso a denúncia seja comprovada, fará parte do Processo de Contas
do Administrador Público, nos termos do Regimento Interno do TCE.
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Escola Superior de Gestão e
Controle Francisco Juruena
Sandro Trescastro Bergue
Auditor Público Externo – TCE
Diretor da ESGC

O Tribunal de Contas desempenha também uma importante função orientadora, promovendo cursos, seminários e encontros técnicos voltados para a capacitação do corpo técnico do Tribunal, dos jurisdicionados
– agentes políticos e servidores públicos – e da sociedade em geral.
As ações de educação proporcionadas pela Escola Superior de
Gestão e Controle do TCE podem ser acompanhadas pelo Portal do
TCE: www.tce.rs.gov.br.

Leis Orçamentárias Municipais
PPA - LDO - LOA
		

Ione Maria Carvalho dos Santos
Auditora Pública Externa – TCE
Assessora da Consultoria Técnica

As leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo e
relacionadas entre si, nesta ordem: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.
PPA – Deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos
e as metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada, todas para um período de quatro anos. É elaborado no primeiro ano
de mandato do prefeito e vigora até o final do primeiro ano do mandato
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subsequente (CF, art. 165, § 1º). Deverão ser observados os prazos para
encaminhamento e votação definidos na respectiva Lei Orgânica.
LDO – Deve ser elaborada em consonância com o PPA. Estabelece as
metas e prioridades da administração para o exercício seguinte, incluindo
as despesas de capital, e orienta a elaboração da LOA. Deve tratar de
temas tais como: a autorização específica para a “concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título”, e mudanças na legislação
tributária (CF, art. 165, § 2º, e art. 169, § 1º). É o elo entre o PPA e
a LOA. Igualmente, deverão ser observados os prazos com vistas ao
encaminhamento e à votação disciplinados na respectiva Lei Orgânica.
LOA – Deve ser elaborada conforme o estabelecido na LDO. Estima as receitas e fixa as despesas para o exercício seguinte (CF, art. 165, § 5º). As datas
de encaminhamento para apreciação e votação, bem como as de devolução
para sanção devem ser verificadas na Lei Orgânica de cada Município.
A câmara municipal deve elaborar sua proposta orçamentária e
encaminhá-la ao Poder Executivo, o qual, de posse dos valores remetidos pela
câmara, a insere no projeto da LOA – desde que aquela esteja compatibilizada
com o PPA e a LDO – a ser remetido pelo prefeito ao Poder Legislativo,
dada a sua competência privativa (iniciativa) (CF, art. 165, caput).
Na LOA, serão fixadas importâncias correspondentes às
despesas a serem realizadas ao longo de todo o exercício (de janeiro a
dezembro), as quais só poderão ser concretizadas nos estritos limites
de ingresso das receitas, a fim de que não seja criado déficit. Quando
é elaborado o orçamento, é feita uma estimativa, na qual a receita a ser
arrecadada é uma previsão, que poderá não se concretizar.
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Repasses de Recursos Financeiros
para as Câmaras de Vereadores
Ione Maria Carvalho dos Santos
Auditora Pública Externa – TCE
Assessora da Consultoria Técnica

O repasse à câmara deve compatibilizar-se, obrigatoriamente,
com esse ingresso efetuado no exercício que estiver em curso. Essa
compatibilização deve ocorrer conforme ingresso dos recursos que não
tiverem qualquer vinculação, os denominados “recursos livres”, pois
aqueles que têm destinação específica, tais como convênios, manutenção
e desenvolvimento do ensino – MDE, ações e serviços públicos de
saúde – ASPS, Fundeb, Pronaf, salário educação, etc. –, não podem ser
computados na base de cálculo de repasses para as câmaras municipais.
Além disso, deve haver a compatibilização do repasse de recursos
às câmaras ao limite da receita efetivamente realizada no exercício
anterior – RREA (CF, art. 29-A, caput e § 2º). A RREA é composta,
basicamente, pela arrecadação de impostos, incluídas as transferências:
a) constitucionais: FPM, IRRF, ITR, IPI Exportação,
comercialização de ouro, ICMS, IPVA, CIDE e Lei Kandir;
b) tributárias arrecadadas diretamente pelo Município: impostos
municipais (IPTU, ITBI, ISSQN); taxas arrecadadas diretamente pela prefeitura ou, por exemplo, através de uma autarquia; contribuições de melhoria; dívida ativa; contribuições sociais dos servidores (ativos e inativos) para
o RPPS; CIP e ITR (se o Município optar por fiscalizá-lo e cobrá-lo);
c) os valores atinentes a multas e juros advindos da cobrança dos
tributos municipais, inclusive quando já inscritos em dívida ativa tributária,
valores estes que se constituem em multas de mora, de cunho tributário.
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Limites Estabelecidos para as
Câmaras de Vereadores
Ione Maria Carvalho dos Santos
Auditora Pública Externa – TCE
Assessora da Consultoria Técnica

1 – Vinculação da despesa total em relação à RREA
O total da despesa do Poder Legislativo municipal, incluídos os
subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da RREA
(CF, art. 29-A, caput):
População dos Municípios – habitantes

Percentual em relação ao
Somatório da RREA

Até 100.000

7%

Entre 100.000 e 300.000

6%

Entre 300.001 e 500.000

5%

Entre 500.001 e 3.000.000
Entre 3.000.001 e 8.000.000
Acima de 8.000.001

4,5 %
4%
3,5 %

2 – Vinculação da folha de pagamento em relação ao percentual da RREA
A câmara municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores e excluídos os gastos com inativos (CF, art.
29-A, § 1º). A receita da câmara é o valor correspondente ao percentual
de 3,5 % a 7% da RREA, antes destacados. Exemplificativamente, no
ano de 2012, uma câmara municipal de um Município com menos de
100.000 habitantes cuja RREA de 2011 tenha sido de R$ 200.000,00:
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RREA – Município x em 2011

R$ 200.000,00

Limite repasse, em 2012, de 7% da RREA

R$ 14.000,00

Limite de sua folha de pagamento (70% de 7%) em 2012

R$

9.800,00

A base de cálculo para o limite com a folha de pagamento é 70%
do valor percentual sobre a RREA e não 70% do valor efetivamente repassado para a câmara, como é muito comum de ser interpretado. No
conceito de folha de pagamento, devemos inserir todos os pagamentos
efetuados de caráter remuneratório, bem como, desde que promovidos
com ordinariedade, aqueles que apresentem cunho indenizatório.
Ao término do exercício, a câmara municipal deverá devolver ao
Executivo as sobras financeiras correspondentes às despesas que não sejam
realizadas, deixando recursos financeiros correspondentes aos restos a pagar,
os quais já foram comprometidos no orçamento corrente, e aos depósitos.
3 – Vinculação à receita total
O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do Município (CF, art. 29,
inciso VII). Receita total do Município é todo o ingresso que caracteriza
recurso financeiro próprio (excluídas as transferências recebidas de outras esferas de governo, advindas por força de convênio ou contrato, para
a efetivação de obras ou execução de serviços próprios das atividades
daquelas esferas e valores que devem ser repassados a outros órgãos),
seja ele de origem tributária, operação de crédito ou alienação de bens.
Também não deve ser considera a “receita da administração indireta
(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista), tendo em vista esta ser receita própria dessas entidades, auferida
para o atendimento de suas finalidades, que são diversas daquelas da
administração direta do Município”. Esse limite deverá ser apurado ao
final do exercício.
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4 – Limites dos subsídios dos vereadores em relação à remuneração dos
deputados estaduais
O subsídio dos vereadores, também considerando a população
do Município, não poderá exceder os seguintes percentuais dos subsídios
dos deputados estaduais (CF, art. 29, inciso VI):
População dos Municípios

Limite máximo do subsídio do vereador em

– habitantes

relação ao subsídio do deputado estadual

Até 10.000

20 %

Entre 10.001 e 50.000

30 %

Entre 50.001 e 100.000

40 %

Entre 100.001 e 300.000

50 %

Entre 300.001 e 500.000

60 %

Mais de 500.000

75 %

A verificação quanto ao cumprimento do limite em foco dar-se-á considerando o somatório anual dos subsídios dos deputados estaduais, não incluída a ajuda de custo por estes percebida.
5 – Limite do subsídio dos vereadores frente ao teto constitucional
O subsídio dos vereadores não poderá ser superior ao subsídio
do prefeito municipal, no qual não deve ser incluída a eventual verba de
representação percebida pelo respectivo chefe do Poder Executivo (CF,
art. 37, inciso XI).
6 – Limites de despesas com pessoal do Legislativo Municipal frente à LRF
A Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 20, inciso III, alínea “a”, disciplina
que o Poder Legislativo não poderá despender com pessoal mais
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do que 6% da receita corrente líquida do Município. Despesas
com pessoal, em sentido amplo, são todas aquelas que têm caráter
remuneratório, tais como: subsídios (vereadores), vencimento, salários,
gratificações, adicionais, horas extras, honorários, abonos, contribuições
previdenciárias e encargos sociais: INSS, RPPS e FGTS.
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Ministério Público de Contas – MPC
Roberto Carlos Ponsi
Auditor Público Externo – TCE
Chefe de Gabinete do MPC

O Ministério Público atua junto às Cortes de Contas desde a
criação do Tribunal de Contas da União, pelo Decreto nº 966-A, de
07-11-1890, tendo sua função gradativamente fortalecida nas normas
legais e regulamentares que se sucederam.
Com o advento da Constituição da República de 1988, consolidaramse os avanços em prol do fortalecimento institucional do Ministério Público,
ao qual foi atribuída “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis”, assegurando-se-lhe autonomia
funcional e administrativa, havendo referência expressa ao Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas (art. 130).
No Rio Grande do Sul, o Decreto nº 5.975/1935, que criou o TCE,
reservou a função de “guarda da lei e fiscal da sua execução” ao “procurador do Estado junto ao Tribunal”.
A Lei Estadual nº 3.643/1958 faz a primeira referência ao “Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado”, então integrado por
um procurador e um adjunto de procurador.
Naquele momento histórico, a mensagem encaminhada à Assembleia
Legislativa pelo chefe do Executivo refere os princípios norteadores
da atividade do Órgão Ministerial, enfatizando que: “Há necessidade
de manter e fortalecer as suas atribuições, para que lhe seja possível o
exercício de uma delicada e atuante ação e representação. Não pode
desmerecer em hierarquia e em isenção como fiscal da lei.” E ainda,
que “... a representação do Ministério Público no Egrégio Tribunal de
Contas não pode ser adstrita a funções estranhas ou subordinações
que lhe emprestem uma capitis diminutio, posto que deve agir com
autoridade e isenção perante o próprio Tribunal.”
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A Lei Estadual nº 11.160, de 26-05-1998, definiu os principais
contornos do Ministério Público junto ao TCE/RS, o qual, atualmente,
é composto por quatro membros, cujos cargos são providos por concurso público de provas e títulos.
As atribuições do Ministério Público de Contas podem ser
sintetizadas em: promover a defesa da ordem jurídica; opinar
em todos os processos relativos à função fiscalizadora do TCE;
propor a instauração de tomadas de contas especiais e a realização
de auditorias e inspeções especiais e extraordinárias; representar
a outros órgãos acerca de atos irregulares cuja apuração/
responsabilização seja da sua respectiva competência; interpor
recursos e propor pedidos de revisão e zelar pelo cumprimento
das decisões do Tribunal de Contas do Estado.

A Instituição, embora não ligada diretamente ao Ministério
Público do Estado, mantém com ele estreitas relações e cotidianamente
age em conjunto, tendo firmado ato de colaboração também com o
Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público junto ao
TCU, com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal.
O caminho da integração entre os ramos do Ministério Público
com o Tribunal de Contas e com as Polícias Civil e Federal tem rendido
frutos que são bem conhecidos, obtidos através da constituição de força-tarefa para o combate à corrupção.
Além da atuação em conjunto com instituições e órgãos públicos, o
MPC propõe-se, como integrante dos sistemas de controle – para alcançar
sua plena efetividade –, a receber as significativas contribuições da sociedade
civil organizada, dos cidadãos e de seus representantes, consistentes em
informações, denúncias, pedidos de providências e representações.
Endereço:
Rua Sete de Setembro nº 388 - Porto Alegre/RS - 90010-190 - (51) 3214.9933
http://portal.mpc.rs.gov.br - mpc@mpc.rs.gov.br - http://twitter.com/mpc_rs
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Comissões Permanentes, Temporárias e Mistas
Ivan Ferreira Leite
Diretor do Departamento. de Comissões da Assembleia Legislativa

Conforme estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa – RIAL –, as Comissões Parlamentares da Casa são permanentes, temporárias e mistas permanentes.
As permanentes são as de caráter técnico-legislativo ou
especializado, que têm por finalidade apreciar as proposições submetidas
a seu exame, sobre elas deliberando, e exercer a fiscalização dos atos do
Poder Público Estadual, no âmbito dos respectivos campos temáticos.
São elas: Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo;
Comissão de Assuntos Municipais; Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos; Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Economia
e Desenvolvimento Sustentável; Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia; Comissão de Finanças, Planejamento,
Fiscalização e Controle; Comissão de Saúde e Meio Ambiente; e
Comissão de Serviços Públicos.
Temporárias são as criadas para apreciar determinada matéria e
que se extinguem ao término da legislatura, ou antes, quando alcançado
o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração. Podem ser
Comissões Especiais, Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs – e
Comissões de Representação Externa.
E as mistas permanentes são a do Mercosul e Assuntos
Internacionais – criada para apreciar os assuntos pertinentes ao Mercado
Comum do Sul e outros países, desenvolvendo seus trabalhos de forma
integrada com as demais comissões permanentes – e a de Participação
Legislativa Popular – criada para servir como canal de comunicação entre o
Poder Legislativo estadual e a sociedade gaúcha, incentivando a participação
popular e facilitando o recebimento de sugestões legislativas advindas de
associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas.
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Há ainda a Comissão de Ética Parlamentar, à qual compete zelar
pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo,
instruir processos contra deputados e elaborar projetos de resolução
que importem em sanções éticas que devam ser submetidas ao plenário,
elaborar o boletim de desempenho da atividade de cada deputado e
enviá-lo à Mesa ao final de cada legislatura, entre outras atribuições.

Audiências Públicas
Ivan Ferreira Leite
Diretor do Departamento de Comissões da Assembleia Legislativa

De acordo com o RIAL, somente deputados e entidades civis têm a prerrogativa de propor a realização de audiências públicas no
âmbito das comissões permanentes. Portanto, câmaras municipais e/ou
vereadores que pretendam sugerir a promoção de audiências públicas
devem encaminhar tal pleito a algum deputado, para que este, então,
protocole requerimento nesse sentido.
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Sistema de Proposições PRO e Sessões Plenárias
Taís Knijnik
Diretora do Departamento de Assessoramento Legislativo da Assembleia Legislativa

Está disponível para acesso, no sítio da Assembleia Legislativa (www.
al.rs.gov.br), o Sistema de Proposições PRO, banco de dados de processo
legislativo que abarca a totalidade das proposições legislativas da Casa.
O Sistema PRO, acessível na aba esquerda da página inicial
do sítio, no menu Institucional – Atividades Legislativas – Processo
Legislativo – Sistema de Proposições PRO, disponibiliza o texto e a
justificativa das proposições legislativas, bem como suas emendas,
situação, tramitação, entre outros dados.
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O Sistema possibilita, ainda, o acompanhamento de proposições
por e-mail, mediante cadastro do interessado no link “acompanhar
matéria”. Também é possível ao usuário conhecer as proposições sujeitas
a prazo fatal (vetos e os projetos enviados em regime de urgência, na
forma do art. 62 da Constituição do Estado) e a ordem do dia (geral, da
Sessão e das Comissões), assim como visualizar o Diário da Assembleia
Legislativa on-line.
Por último, no mesmo menu Institucional – Atividades
Legislativas, é possível acessar as atividades das comissões e do plenário,
verificando a transcrição das sessões plenárias e as planilhas de votações.
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Sistemas de Legislação disponibilizados pela
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul
Graciela Freitas Bertolucci
Coordenadora do Gabinete de Consultoria Legislativa da Assembleia Legislativa

1. Sistema Integrado de Legislação e Informação Legislativa – Sistema Legis
Administrado pelo Gabinete de Consultoria Legislativa, o
Sistema Integrado de Legislação e Informação Legislativa – Sistema
Legis – é um banco de normas disponibilizado ao público pela
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e atualmente conta com
mais de 57 mil normas cadastradas.
A legislação estadual encontrada compreende emendas
constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos, decretos
legislativos, decretos-lei, resoluções de plenário e de Mesa da Assembleia
Legislativa e ordens de serviço do governador.
Os textos normativos apresentam-se na sua redação original,
sem alterações, e a pesquisa no Sistema pode ser efetuada por:
• tipo de norma;
• situação;
• número da norma;
• ano da norma;
• data da norma;
• assunto, campo no qual são pesquisadas as normas pelas palavras-chave cadastradas; e
• pesquisa livre, campo no qual são pesquisadas as normas por
palavras dentro de seus textos.
Ressalta-se que o Sistema Legis tem cunho exclusivamente informativo e não oficial, não dispensando a consulta aos textos publica-
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dos no Diário Oficial do Estado para a prova da existência de direito
estadual, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Segue abaixo a página disponibilizada do Sistema Legis no sítio da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, acessada pelo
endereço www.al.rs.gov.br, Legislação/Sistema Legis.

2. Sistema de Legislação Compilada
Outro Sistema criado pela Casa em 2006 e também administrado
pelo Gabinete de Consultoria é o Sistema de Legislação Compilada,
no qual se encontram disponíveis, atualmente, 846 normas estaduais
compiladas, entre leis, resoluções de plenário e de Mesa.
Trata-se a compilação de normas de acrescentar à legislação as
alterações sofridas, mantendo seu histórico e possibilitando a visualização
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de sua evolução desde sua entrada em vigor até sua última modificação.
Os textos normativos apresentam-se na sua redação original,
sem alterações, e a pesquisa no Sistema pode ser efetuada por:
• tipo de norma;
• número da norma;
• data da norma;
• palavras-chave, campo no qual são pesquisadas as normas pelas
palavras-chave cadastradas; e
• texto, campo no qual são pesquisadas as normas por palavras
dentro de seus textos; e
• situação.
Segue abaixo a página disponibilizada do Sistema de Legislação
Compilada no sítio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
acessada pelo endereço www.al.rs.gov.br, Legislação/Legislação Compilada.
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Portal Transparência ALRS
Rafael da Costa Passos
Administrador da Assembleia Legislativa
Assessor da Superintendência Geral

A Assembleia Legislativa gaúcha é pioneira quando se trata
de transparência pública. Em 2005, foi criado um portal no site da
AL (www.al.rs.gov.br) para que o cidadão pudesse consultar diversas
informações da Assembleia. A esse portal foi dado o nome “Transparência
no Legislativo”, o qual até hoje é efetivo no compromisso de informar
os cidadãos gaúchos. Transparência no Legislativo é um programa que
procura atender ao cidadão que interage, cobra, sugere e exerce a sua
cidadania. O importante para o Parlamento gaúcho é proporcionar aos
cidadãos, assim como aos vereadores e prefeitos, um espaço de acesso a
informações institucionais e de gestão.
No ano de 2012, por ocasião da vigência da Lei de Acesso à
Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), a Assembleia constituiu grupo
de trabalho para identificar oportunidades de melhorias em seu Programa
de Transparência. Foram incluídas mais informações na internet, editada a
Resolução de Mesa 1.114/2012, que regula os procedimentos de acesso a
informações públicas no âmbito da AL, e instalada a Sala da Transparência,
no térreo do Palácio Farroupilha. Na Sala da Transparência, os cidadãos
têm computadores disponíveis para acessar informações públicas pela
internet e, caso não encontrem a informação desejada, podem protocolar
requerimento de acesso a informações.
O Portal Transparência no Legislativo se encontra no endereço
www.al.rs.gov.br/transparencia e contém informações como:
• Banco de dados do processo legislativo – consulta proposições por
tipo, número, ano, processo, etc.
• Legislação – pesquisa de legislação no sistema Legis por tipo,
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número, ano, data, assunto e texto livre.
• Lista de deputados - com seus respectivos partidos e contatos.
• Sessões Plenárias – transcrições de Sessões Ordinárias,
Extraordinárias, Especiais, Preparatórias, Solenes e Públicas,
entre outras.
• Comissões - composição, agenda, atas, presenças, relatórios de
gastos, publicações e notícias.
• Licitações e Cadastro de Fornecedores - consulta de editais,
convites, atas e informações.
• Contratos - consulta de contratos por fornecedor, com
informações sobre objeto e vigência.
• Agendas - presidência, cultural e eventos.
• Institucional - estrutura organizacional, responsabilidades das
áreas, nominata de superintendentes e diretores, servidores,
orçamento e finanças, quadro de pessoal, etc.
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Estágios na Assembleia Legislativa
Eliane Chimendes Maciel
Coordenadora da Divisão de Estágios do Departamento
de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa

Para estagiar na Assembleia Legislativa , o estudante dos
ensinos médio, superior ou especial deverá estar cadastrado no site
http://www.al.rs.gov.br/dgp/index.htm
Quando abrir vaga, os candidatos dos cursos de ensino médio e
superior, cadastrados, serão chamados para participar da seleção.
A seleção é composta de três partes:
• O perfil da vaga: curso, semestre, turno e outras habilidades.
• A pontuação, com os critérios definidos pela Ordem de Serviço
nº 01/2009, e
• Entrevista com o Departamento de Gestão de Pessoas.
As vagas para estudantes com deficiências ou do Ensino
Especial são preenchidas de acordo com a ordem de inscrição.
Os estágios na Assembleia Legislativa são regulados pela Lei nº
11.788/2008 e Resolução de Mesa nº 882/2008.
As informações estão disponíveis no endereço acima.
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O Fórum Democrático de
Desenvolvimento Regional - FDDR
Sérgio Sady Musskopf
Diretor do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa

O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional FDDR, instituição permanente da Assembleia Legislativa, foi criado
em 1999 e tem cumprido, ao longo dos anos, o papel de promover o
debate pela população dos temas que permeiam a vida rio-grandense,
os projetos de lei orçamentária e outros temas legislativos. O FDDR,
que originalmente era uma parceria da Assembleia Legislativa com os
Coredes, Famurs e UVERGS, foi reformulado em 6 de março de 2008,
através da Resolução nº 3.010, passando a ser composto pelas seguintes
áreas de representação:
•
•
•
•

•

Assembleia Legislativa
Coredes
Universidades
Sociedade Civil Organizada (três subáreas: produção e setor
patronal; trabalho e organizações sindicais; movimentos sociais
e outras organizações sociais)
Instâncias Federativas (Famurs, UVERGS, Governo
Estadual, Governo Federal, Bancada Federal Gaúcha, Judiciário,
Ministério Público e outros).

O FDDR funciona através de um Colégio Deliberativo com
representação das áreas citadas. Cada área elege as instituições que a
representam no Colégio. Este é que define os temas prioritários para
o ano. O Colégio é formado pelo Presidente da Assembleia e um
Deputado de cada Partido; Presidente do Fórum dos Coredes e mais
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quatro presidentes de Coredes; cinco Reitores de Universidades (dois
das públicas, dois do Comung e um das demais); doze da sociedade civil
organizada (quatro da produção, quatro dos sindicatos de trabalhadores
e quatro dos movimentos sociais e demais organizações); cinco das
instâncias federativas (Famurs, UVERGS, Governo Federal, Governo
Estadual e um representante das demais instituições).
Definido um tema, é criado um Grupo Executivo de
Acompanhamento de Debates - GEAD, formado por indicados de
todas as áreas representativas e mais instituições ou entidades convidadas
por terem vínculo com o assunto. Este grupo faz o levantamento do
conhecimento existente, identifica as polêmicas e divergências sobre o
tema e organiza o debate, pelo menos, nas nove regiões funcionais.
Em cada Corede ou região funcional onde for realizado o
debate, os participantes elegem um delegado para cada 25 pessoas
presentes, os quais têm voz e voto na plenária final do processo.
Realizadas as assembleias regionais, o Grupo Executivo de
Acompanhamento de Debates organiza o material e a assembleia de
discussão final estadual, que decide sobre os conteúdos do tema.
As deliberações do Fórum Democrático de Desenvolvimento
Regional, quando necessário, geram projetos de lei ou de resolução
na Assembleia Legislativa. Alguns temas podem ter soluções práticas
alcançadas pela convergência de atores diferentes durante o processo de
discussão e aprofundamento.
O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional
passa, assim, a ser mais uma ferramenta para a democratização e o
aprofundamento de temas relevantes para a sociedade gaúcha. Este é
um convite ao Legislativo, ao Governo e à sociedade para uma grande
reflexão,  indo além dos diagnósticos e buscando soluções em assuntos
fundamentais para o futuro do Rio Grande do Sul.
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Escola do Legislativo
Luis Fernando Sodré
Diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa

Vanessa Albertinence Lopez
Coordenadora da Divisão de Publicações da Escola
do Legislativo da Assembleia Legislativa

Criada em 2001, a Escola do Legislativo Deputado Romildo
Bolzan tem o objetivo de aproximar o Poder Legislativo da sociedade
por meio de projetos que expliquem a missão constitucional e o papel
social do Parlamento. Também promove a qualificação dos servidores e
estimula a produção do conhecimento sobre temas relacionados ao Poder
Legislativo. A Escola do Legislativo integra a Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), fundada em 2003, uma rede
nacional que congrega escolas, centros de treinamento, institutos de
estudos e pesquisa e entidades afins vinculadas ao Legislativo brasileiro
em níveis federal, estadual e municipal, além do universo das Escolas
dos Tribunais de Contas. No organograma da Assembleia Legislativa
gaúcha, está ligada diretamente à Mesa Diretora.
A Escola do Legislativo possui três áreas de atuação: Ensino e
Qualificação Profissional; Pesquisa e Extensão; e Publicações. O trabalho
é realizado por meio de cursos, seminários e projetos, alguns deles
direcionados exclusivamente para o público interno. Outros, tanto para
os públicos interno como externo, como cursos de formação para agentes
políticos nos quais se incluem os vereadores. Assessora, também, as Câmaras
de Vereadores interessadas em criar suas próprias Escolas do Legislativo.
As atividades de Pesquisa e Extensão estimulam a consciência
cidadã por meio de iniciativas como o Deputado por Um Dia, criado em
1999 e reconhecido como referência nacional. Destinado a estudantes
a partir da sétima série ou a integrantes de entidades da sociedade
civil organizada que trabalhem com adolescentes, reproduz a rotina
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parlamentar: na Sessão Plenária do Estudante, os participantes discutem
e votam os projetos de lei por eles elaborados. Antes desse dia, recebem
orientações em suas instituições de ensino sobre as etapas e a forma de
feitura de um projeto de lei – da redação à apreciação -, além de terem
contato com a história do Legislativo e com o papel do Parlamento.
O Encontro com Universitários e o Conhecendo o Parlamento
também são projetos que visam a aproximação entre Parlamento e
sociedade. No primeiro, por meio de palestras sobre o funcionamento
da Assembleia e temas relacionados a diversas áreas de conhecimento
científico, os estudantes do ensino superior entendem a importância do
Legislativo como instituição essencial para a democracia. Da mesma
forma, o Conhecendo o Parlamento propõe a estudantes e professores dos
ensinos fundamental e médio uma série de atividades que estimulam o
exercício da cidadania, esclarecendo conceitos e ressaltando a importância
do comprometimento político com base nos valores democráticos.
A revista Estudos Legislativos, publicação científica da
Assembleia Legislativa destinada a divulgar produções de relevância
na área legislativa, tendo como eixo central a investigação, a teoria e a
reflexão, tem coordenação da Escola do Legislativo. Com periodicidade
anual, desde 2005, abre, por meio de edital público, espaço para artigos
científicos. Em 2012, chegará ao seu sexto volume ordinário. Já a coleção
O Pensamento Político, iniciativa realizada em parceria com o Museu
Júlio de Castilhos e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do Sul, resgatou a trajetória de personagens de projeção da história
gaúcha: Alberto Pasqualini, Getúlio Vargas, Dyonélio Machado e Júlio
de Castilhos. A busca do registro inédito de fatos passados também
motivou a elaboração, junto com o Departamento de História da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da coletânea de
quatro livros A Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul
(1964-1985) – História e Memória. A primeira edição saiu em 2009
e a segunda, em 2010. Em janeiro de 2012, foi lançada a obra virtual
Memória, Verdade e Justiça: As Marcas das Ditaduras do Cone Sul,
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igualmente realizada em parceria com a UFRGS.
A qualificação profissional dos servidores e estagiários e a
formação dos deputados aparece nas propostas da Escola do Legislativo
por meio de cursos promovidos com instrutores internos e externos e
a viabilização de compra de vagas em cursos, seminários e congressos
promovidos por outras instituições. São oferecidas iniciativas em áreas
relacionadas à atividade fim do Parlamento como processo legislativo,
técnica legislativa, ética, além de atividades de recepção a novos
servidores e estagiários.
Para conhecer melhor o trabalho da Escola do Legislativo,
consultar virtualmente as obras publicadas e inscrever-se para os projetos
Deputado por Um Dia, Encontro com Universitários e Conhecendo
o Parlamento, acesse o portal www.al.rs.gov.br/escola ou envie e-mail
para escola.legislativo@al.rs.gov.br.
Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan
Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre/RS – CEP: 90.010-300 telefone 3210-1167 (Térreo do Solar dos Câmara).
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Interlegis - Rede de Integração e
Participação Legislativa
Luís Antônio Costa da Silva
Coordenador do Interlegis da Assembleia Legislativa

Joélio Petró
Consultor Técnico do Interlegis da Assembleia Legislativa

O Interlegis é uma secretaria do Senado Federal que tem por
missão modernizar e fortalecer o Poder Legislativo brasileiro, com foco
nas Câmaras de Vereadores, por meio da capacitação de servidores e
parlamentares, disponibilizando equipamentos, produtos e serviços nas
áreas de: capacitação, infraestrutura tecnológica e sistemas de informação.
O Programa Interlegis é resultado de uma parceria entre o
Senado Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
que busca melhorar a comunicação e o fluxo de informação entre os
legisladores, aumentar a eficiência e a competência das Casas Legislativas
e promover a participação cidadã nos processos legislativos.
A Assembleia Legislativa participa do Programa Interlegis
desde 2001, por meio de convênio firmado com o Senado Federal,
cumprindo o papel de mediadora na adesão das Câmaras Municipais ao
programa, bem como promovendo e incentivando a participação delas
nos programas disponíveis.
Produtos e serviços disponibilizados :
•

A rede de videoconferências do Interlegis se constitui, hoje, em um
forte instrumento de comunicação entre as Assembleias Legislativas e
tem atendido não só ao Poder Legislativo, mas também ao Executivo,
Judiciário e a organismos internacionais, como o Banco Mundial;
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GITEC – Grupo Interlegis de Tecnologia: dá sustentação aos
principais produtos desenvolvidos, uma vigorosa comunidade
formada por profissionais de informática das Casas Legislativas;
GIAL – Grupo Interlegis de Assessoria Legislativa: tem por
objetivo debater temas sobre as rotinas das Casas Legislativas, dá
suporte aos profissionais que trabalham com o processo legislativo;
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo: tem por objetivo
apoiar o trabalho de elaboração e de divulgação de leis e de outras
normas jurídicas que compõem o processo legislativo, composto por
vários subsistemas integrados; facilita a pesquisa e a obtenção de
informações relativas ao processo legislativo;
SAAP - Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar: disponibiliza
um conjunto de procedimentos integrados que permite a otimização
das tarefas relativas à atividade parlamentar, tais como mala
direta, calendário, marcação de eventos, agendamento de reuniões,
elaboração e arquivamento de documentos, cadastros de pessoas,
grupos e organizações, composição de grupos e de projetos;
Portal Modelo – A Casa Legislativa na Internet: importante veículo
de comunicação, que possibilita à Casa Legislativa disponibilizar
ao cidadão toda a sua produção legislativa, bem como a de seus
parlamentares. Permite que as informações da Casa Legislativa
sejam elaboradas e publicadas, aumentando a transparência de suas
atividades e a interação com a sociedade;
Ensino a Distância: cursos virtuais são disponibilizados ou
oferecidos à comunidade legislativa e aos demais cidadãos,
propiciando a capacitação de legisladores, servidores e população em
geral; os alunos participam de chats, exercícios e fóruns de discussão,
além de terem acompanhamento de especialistas de conteúdo e de
tutores, que os auxiliam no dia a dia dos cursos. Os cursos têm
duração de dois meses em média, são gratuitos e com certificados
de participação.
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Espaço do Vereador
Noé Angelo de Mello de Angelo
Coordenador do Espaço do Vereador da Assembleia Legislativa

Instituído pela Resolução nº 2.937, de 27 de abril de 2005, o
Espaço do Vereador da Assembleia Legislativa é um local de referência,
em Porto Alegre, para os legisladores municipais. Localizado no térreo
do Palácio Farroupilha, coloca à disposição dos vereadores gaúchos uma
estrutura que pode ser considerada uma extensão de seus próprios gabinetes
nas Câmaras Municipais, que também acolhe prefeitos, vice-prefeitos,
secretários municipais e assessores parlamentares, além de outros visitantes.
O Espaço do Vereador tem como objetivo propiciar aos
legisladores municipais uma infraestrutura para que possam desenvolver
o seu trabalho quando em viagem à Capital; integrar os legislativos com
a Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado Federal; incentivar o
intercâmbio entre os legislativos municipais; oferecer aos vereadores
as informações pertinentes aos seus mandatos e incentivar a função
fiscalizadora dos legisladores. O Espaço também atua na realização
de encontros regionais sobre orientação a vereadores, promovidos pela
Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado.
Os Legislativos Municipais também têm a sua disposição
o Programa Interlegis do Senado Federal, que integra o Congresso
Nacional e as Casas Legislativas do País e incentiva as Câmaras de
Vereadores a participarem de eventos por videoconferência para
compartilhar experiências, propiciando o intercâmbio entre os
Legislativos Municipais gaúchos.
RESOLUÇÃO Nº 2.937, DE 27 DE ABRIL DE 2005
(publicada no DOE nº 078, de 28 de abril de 2005)
Institui o Espaço do Vereador no âmbito da Assembleia Legislativa do
85

IN F O R MA Ç Õ E S

B ÁS I C A S

P A RA

O

M ANDATO

D E

VEREADOR

Estado do Rio Grande do Sul.
Deputado Iradir Pietroski, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, em cumprimento ao inciso
X do art. 53 da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º É instituído o Espaço do Vereador no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, destinado à valorização do trabalho
desenvolvido pelos legislativos municipais e buscando o fortalecimento, a
integração e a qualificação dos poderes legislativos.
Parágrafo único. O Espaço do Vereador é subordinado à Mesa da
Assembleia Legislativa.
Art. 2º O Espaço do Vereador tem como objetivos:
I - propiciar aos legislativos municipais um espaço físico dentro do Poder
Legislativo Estadual com infraestrutura para as ações dos vereadores em
missão na Capital;
II - integrar os legislativos municipais com a Assembleia Legislativa, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal através de projetos voltados à qualificação e
à valorização do ato de legislar;
III - incentivar o intercâmbio entre os legislativos municipais gaúchos visando à
troca de experiências, à atualização e à formação de um banco de projetos e leis;
IV - oferecer aos legisladores municipais as informações pertinentes ao exercício
do seu mandato parlamentar;
V - informar aos vereadores sobre matérias que estão sendo discutidas no âmbito
da Assembleia Legislativa e que digam respeito aos seus municípios, possibilitando
o acompanhamento e a participação efetiva na discussão das mesmas;
VI - auxiliar na contextualização da realidade de seus municípios em uma
legislação municipal que busque o desenvolvimento dos mesmos;
VII - incentivar a função fiscalizadora dos vereadores no âmbito municipal;
VIII - oferecer aos legisladores municipais o suporte técnico, através da estrutura
da Assembleia Legislativa, para que os mesmos possam exercer na totalidade
de sua abrangência as suas prerrogativas e competências constitucionais;
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IX - inserir os legisladores municipais no processo de discussão da gestão
pública através de seminários regionais; e
X - fortalecer as instituições democráticas, respeitando as diferenças partidárias
e regionais de nosso Estado.
Art. 3º A Mesa da Assembleia Legislativa assegurará ao Espaço do Vereador apoio
físico, técnico e administrativo necessários ao desempenho de suas atividades.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Resolução correrão à
conta de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 27 de abril de 2005
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O Memorial do Legislativo
Luís Carlos Passuello
Diretor do Memorial do Legislativo da Assembleia Legislativa

O Memorial do Legislativo do RS funciona no mesmo prédio
que sediou o Parlamento gaúcho de 1834 a 1967. Situado na Rua Duque
de Caxias, ao lado do Palácio Piratini, o “Casarão Rosado”, como é
carinhosamente chamado, data de 1790 e é o prédio público mais antigo
de Porto Alegre. Inicialmente construído em estilo colonial para ser a Sede
Provincial da Provedoria da Real Fazenda, passou a abrigar o Conselho Geral
da Província, embrião do Poder Legislativo, a partir de 1828. Em 1834, os
antigos Conselhos foram substituídos pelas Assembleias Legislativas e a
sessão de instalação da Assembleia da Província de São Pedro do Rio Grande
do Sul ocorreu em 20 de abril de 1835, pouco antes da eclosão da guerra dos
Farrapos. De 1835 a 1846, em função dessa guerra, o Parlamento permaneceu
fechado e seu prédio foi bastante danificado. Para retomar suas atividades, em
março de 1846, necessitou de reformas prévias. Em 1860, uma nova reforma
ampliou o antigo “Casarão”, que recebeu o segundo pavimento e teve seu
estilo modificado para o neoclássico. A partir de 1937, com a implantação do
Estado Novo, o Poder Legislativo novamente foi fechado, retomando suas
funções em março de 1947, quando o prédio passou por nova reforma, desta
vez em seu interior. Em 19 de setembro de 1967, ocorreu a última sessão
no prédio que abrigou o Poder Legislativo por 132 anos. A Assembleia
Legislativa iniciou uma nova era no Palácio Farroupilha.
Após a desocupação, o velho “Casarão da Duque” ficou fechado
por alguns anos. Foi reaberto para abrigar diferentes órgãos do Poder
Executivo Estadual. Em 1981, foi tombado como patrimônio histórico
e cultural do Estado. Retomado pela Assembleia Legislativa em 2004
para ser sede de seu Memorial, passou por importantes reformas
estruturais e alterações arquitetônicas em seu interior. As obras foram
concluídas no início de 2010 e, em 30 de junho do mesmo ano, o
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Memorial do Legislativo foi inaugurado, passando a abrigar o acervo
histórico-documental do Poder Legislativo.
O prédio que abriga o Memorial, além de sua importância
arquitetônica e cultural, possui grande relevância histórica, pois foi palco de
acontecimentos que marcaram a história política do Rio Grande do Sul, em
especial a promulgação de três Constituições estaduais: em 1891, 1935 e 1947.
Figuras políticas que se notabilizaram na história do Brasil exerceram mandato
parlamentar nesse prédio. Por ele passaram Bento Gonçalves, Carlos Barbosa,
Protásio Alves, Raul Pilla, Assis Brasil, Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura,
Flores da Cunha, Leonel Brizola, João Goulart e outras tantas figuras ilustres.
O Memorial abriga um riquíssimo acervo contendo documentos
que datam do início do século XIX aos dias atuais, destacando-se, entre eles,
os Livros de Atas do Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul (1828 a 1834), os Livros de Atas da Assembleia Provincial
(1835 a 1872), Protocolos e Pareceres de Comissões (1835 a 1964),
Projetos e Resoluções (1837 a 1881), as coleções dos Anais da Assembleia
Legislativa (1862 a 1998), do jornal A Federação (1884 a 1937) e do Jornal
do Estado (1937 a 1939). Além de documentos textuais, o acervo conta com
outros tipos de mídia, como microfilmes, vídeos, cerca de 7 mil fotografias
catalogadas e 60 mil negativos, que abordam sobretudo a atividade política,
mas também os mais diversos tipos de eventos.
Desde a inauguração, em 2010, as portas do Memorial estão
abertas para a visitação pública. Sua missão é a de reunir, preservar
e divulgar os documentos considerados relevantes para a história
política da Assembleia Legislativa, resgatar sua memória institucional
e empreender ações junto à comunidade que evidenciem a importância
do Parlamento gaúcho no contexto da história do Estado e do País. O
desenvolvimento de atividades vinculadas à pesquisa, à preservação e
à divulgação da história e da memória do Parlamento gaúcho - como
a orientação de visitas para escolas, instituições e público em geral – e
o desenvolvimento de eventos de natureza histórico-cultural – como
palestras e exposições – fazem do Memorial e de seu acervo fonte
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de referência à produção do conhecimento e à difusão dos aspectos
significativos da história política do Rio Grande do Sul.
Setor de Pesquisa: consagrada já a utilização da documentação
histórica da Assembleia por parte de estudantes e professores em suas
pesquisas acadêmicas, o acervo, sob a guarda hoje do Memorial, possui
coleções de documentos de extrema relevância para o conhecimento
histórico. Muitas teses acadêmicas, artigos e livros de historiadores,
cientistas políticos, jornalistas, entre outros, foram produzidos com base
em dados e informações levantadas nesta documentação. Para atender
aos pesquisadores, o Memorial possui uma sala exclusiva, bem como
profissionais treinados para auxiliá-los em suas pesquisas. A consulta à
documentação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30min às
11h30min e das 13h30min às 18h30min.
Portal: além da consulta presencial, o Memorial possui seu próprio
portal na internet (acessar www.al.rs.gov.br e linkar “Memorial do Legislativo”),
onde é possível buscar informações sobre a atividade parlamentar, como, por
exemplo, dados biográficos de ex-Deputados, Deputados Eméritos, Mesas
Diretoras, Presidentes e Legislaturas da ALRS. É possível, ainda, acessar
os textos na íntegra de publicações produzidas pelo Memorial, como a série
“Perfis Parlamentares” e a coleção “História do Parlamento Gaúcho”, além de
todas as Constituições sul-rio-grandenses.
Visitação: o prédio, depois de restaurado e transformado em
Memorial, tem atraído grande número de visitantes interessados em saber sua
história e conhecer aspectos de sua arquitetura em estilo colonial que evoluiu
para neoclássico, cujos elementos foram preservados como testemunhos. A
visita ao Memorial é uma excelente opção para escolas, estudantes universitários
e grupos de turistas que visitam nossa Capital. As visitas podem ser feitas
individualmente ou em grupos, de segunda a sexta-feira; ou pré-agendadas,
para grupos de cinco a quinze pessoas, às terças e quintas-feiras. O horário de
visitação é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h e o agendamento
deve ser feito através dos seguintes telefones: 3210.1670 e 3210.1671.
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A Galeria dos Municípios
- Divisão de Promoções Culturais
Neuza Silva Soares
Técnica em Apoio Legislativo
Coordenadora da Divisão de Promoções Culturais do
Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
com a Galeria dos Municípios, tem oferecido aos Municípios gaúchos,
desde agosto de 2002, uma excelente oportunidade para divulgação de
suas potencialidades econômicas, sociais, culturais, políticas e turísticas.
Esse nobre espaço, regulamentado por meio da Resolução n.º
498/2002, alterada pela Resolução n.º 835/2008, no saguão do Palácio
Farroupilha, é cedido às prefeituras que se manifestam para realização
de exposições, ao longo do ano.
As mostras costumam incluir produtos típicos e vídeos
institucionais, além de material impresso para divulgação de eventos
regionais, como feiras agropecuárias e industriais, festivais de música
nativista, congressos e seminários. Também são promovidas inúmeras
exposições históricas e/ou institucionais.
Os interessados podem entrar em contato com o Departamento
de Relações Públicas e Atividades Culturais, na Divisão de Promoções
Culturais, para agendamento prévio. Após, deverão enviar ofício, ratificando
a solicitação de cedência, o qual será encaminhado para deliberação.
Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone n.º (51)
3210.2934 ou no portal: http://www2.al.rs.gov.br/promocoesculturais/
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O Solar dos Câmara
- Divisão de Recepção e Informação
Rafael Aguiar Pereira
Técnico em Apoio Legislativo
Coordenador da Divisão de Recepção e Informação do Departamento
de Relações Públicas e Atividades Culturais

No Solar dos Câmara, edificação tombada pelo patrimônio
histórico onde fica sediado o DRPAC, se desenvolvem diversas
atividades culturais. O casarão, por si só um espaço de exposição
permanente aberto ao público, é palco do projeto Sarau no Solar, evento
musical apresentado quinzenalmente com entrada franca. Além disso,
são recebidos no Solar, mediante agendamento, grupos para participar
da visita guiada, atividade que conta a história da mansão, chamando
a atenção para o seu papel e sua importância nos contextos históricos
em que a construção esteve e está inserida, bem como para o processo
de restauração empenhado pela Assembleia Legislativa e os cuidados
necessários à preservação do patrimônio histórico-cultural. Um de
seus espaços é dedicado a exposições fotográficas de diversificadas
temáticas. Qualquer cidadão pode ainda usufruir da Biblioteca Borges
de Medeiros, local apropriado para leitura, estudo e pesquisa. O espaço
hoje ocupado pela Biblioteca outrora destinava-se às acomodações
dos escravos: a senzala do casarão. A sala José Lewgoy e o jardim do
Solar podem também servir a reuniões administrativas ou a eventos
relacionados com atividades culturais, observadas as devidas restrições
impostas para a cedência e ocupação por se tratar de conjunto
arquitetônico de valor histórico, do qual é mantenedor e responsável o
Parlamento gaúcho. A utilização do Solar dos Câmara é normatizada
pela Resolução de Mesa nº 835/2008 e pelas recomendações técnicas
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de manutenção e preservação do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), instituição federal responsável pelo
tombamento da edificação.
Para além do Solar, o Departamento realiza visitas guiadas ao
Plenário 20 de Setembro e também é responsável pela Recepção do
Palácio Farroupilha, onde uma equipe de atendentes é encarregada
de receber o público visitante, prestando informações gerais e
orientando as pessoas sobre o funcionamento e as atividades da
Assembleia Legislativa.
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Divisão de Biblioteca
- Biblioteca Borges de Medeiros
Sônia Domingues Santos Brambilla
Bibliotecária Pesquisadora Parlamentar
Coordenadora da Divisão de Biblioteca do Departamento
de Relações Públicas e Atividades Culturais

Fundada em 5 de dezembro de 1913, pela Lei nº. 136, e atualmente
instalada no térreo do Solar dos Câmara, a quase centenária “Biblioteca
Borges de Medeiros” da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul disponibiliza à população obras voltadas às áreas jurídica e legislativa,
publicações históricas e do Parlamento gaúcho, coletânea da legislação federal
e estadual, literatura brasileira e estrangeira, revistas, jornais, periódicos
especializados, diários oficiais e livros em braile. Com mais de 20 mil títulos
para consulta interna ou domiciliar, é a maior biblioteca legislativa do
Estado. A “Coleção ALRS”, de obras editadas pelas Comissões, gabinetes
parlamentares e outros setores da Assembleia, representa 20% do acervo.
A Biblioteca Borges de Medeiros é aberta ao público e funciona
nos dias úteis, das 8h30 às 18h30.
SERVIÇOS TÉCNICOS, DE DIVULGAÇÃO E DE PESQUISA
Entre os serviços oferecidos pela Biblioteca, está o de pesquisa às
bases de dados de legislação e o de suporte à atividade parlamentar, que
tem como objetivo reunir informações necessárias para os legisladores.
Para solicitar pesquisas, basta selecionar um tema que a Biblioteca
envia material relacionado e ainda avisa quando há novas publicações
sobre o assunto. O serviço está disponível no local, pelo e-mail drpac.
biblioteca@al.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3210 2983.
A Biblioteca também está presente nos eventos literários mais
importantes do Rio Grande do Sul. Desde 2001, representa a Assembleia
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Legislativa na Feira do Livro de Porto Alegre, divulgando o conhecimento
produzido no Parlamento. Na última edição, distribuiu mais de 60 mil
exemplares de 64 diferentes publicações editadas pela Assembleia Legislativa.
BIBLIOTECA VIRTUAL
O Portal da Biblioteca (www.al.rs.gov.br/biblioteca) dá acesso
a diversos serviços on-line. Pela internet, o público pode encontrar
publicações na íntegra, como “Crônicas Históricas - 1835 a 1889”,
“Getúlio Vargas: discursos”, “Leonel Brizola: perfil, discursos e
testemunhos (1922-2004)”, entre outras obras. A Biblioteca lançou
recentemente páginas temáticas sobre o “Parlamento Gaúcho”, a
“Legalidade”, a “Revolução Farroupilha” o “Solar dos Câmara” e as
“Constituições do Estado”, resultantes de levantamentos do acervo.
Além disso, disponibiliza o catálogo com o banco de dados do acervo,
catálogos de periódicos e fontes especializadas.
NOVAS COLEÇÕES
Formado por livros e capítulos de livros, artigos veiculados
em periódicos nacionais e internacionais, trabalhos apresentados em
eventos, trabalhos finais de especialização, mestrado e doutorado,
contos, crônicas, poemas e romances, a “Coleção Autores ALRS”
pretende reunir o acervo de autoria do corpo parlamentar e funcional da
instituição, que faz da Assembleia gaúcha uma das mais respeitadas do
Brasil e exemplo para as demais Casas Legislativas.
Mais duas coleções estão em fase de organização. Uma sobre o
Solar dos Câmara, composta por publicações, fotografias e documentos
históricos relativos à construção residencial mais antiga do Rio Grande
do Sul e a seus moradores. A outra, “Obras Raras e Valiosas”, reunirá
conteúdo bibliográfico selecionado do acervo existente. Serão destacados
materiais únicos, inéditos e esgotados, que integram edições especiais,
com encadernação de luxo e autografados por personalidades célebres,
além do acervo da biblioteca particular de Armando Câmara.
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A Ouvidoria Parlamentar
Artur Liz
Coordenador da Ouvidoria da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa, verificando a necessidade de criar
uma forma de aproximação do Poder Legislativo com sua comunidade
que evidenciasse a transparência e o respeito que a representatividade
do Parlamento tem com os cidadãos, em novembro de 2001, criou a
Ouvidoria Parlamentar. A inauguração da Ouvidoria Parlamentar foi
considerada um avanço nesse sentido, pois foi a primeira Ouvidoria
entre os Legislativos estaduais. A cada ano de existência, o seu papel
como um canal de comunicação entre o cidadão e o Parlamento vem se
reafirmando, haja vista os mais de 30 mil atendimentos já prestados.
Os contatos do público com a Ouvidoria Parlamentar são
estabelecidos pelo telefone 0800-541-2333, por formulário eletrônico,
através do site www.al.rs.gov.br, bem como por fax, correspondência e
pessoalmente. Sempre que o teor das questões formuladas pelo público
permitir, as respostas serão imediatas, e isso ocorrerá nas situações
em que os atendentes tiverem condições de sanar as dúvidas através
do site da Assembleia Legislativa. Caso não possa ser respondida
na hora, a demanda será encaminhada às áreas administrativas,
políticas e legislativas da Assembleia, na busca por uma resposta que,
posteriormente, será enviada ao respectivo autor através de carta ou
e-mail. Se essa resposta não satisfizer o cidadão, o contato poderá ser
restabelecido até que todas as dúvidas estejam esclarecidas.
Para atender o cidadão de forma satisfatória e que possibilite à
sociedade coatuar junto a seus representantes, incentivando o exercício
da cidadania, teve-se o cuidado de não disponibilizar apenas um telefone
e uma atendente para anotar as demandas. Por isso, desde o início das
suas atividades a Ouvidoria tem disponibilizada uma estrutura que
conta com recursos tecnológicos de última geração (estrutura de Call
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Center – URA, gravador digital, software via web) e uma equipe de
trabalho especializada em atendimento.
Atualmente, a estrutura da Ouvidoria é formada por:
1) Um Ouvidor Geral;
2) Um Coordenador;
3) Uma Equipe Técnico-Operacional, que analisa as demandas, dando
os devidos encaminhamentos, e que faz a ligação direta com as áreas
administrativas, políticas e legislativas da Assembleia, as quais serão
responsáveis pela resposta do previamente solicitado.
A Ouvidoria Parlamentar é o fruto da renovação dos procedimentos
da Casa Legislativa. Através desse canal, a comunidade fará reclamações,
denúncias, sugestões e avaliará ações ou omissões do Parlamento, o que
garantirá uma maior participação na construção da nossa história.
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Agência de Notícias
Sheyla Scardoelli
Coordenadora de Redação da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa

O portal da Agência de Notícias do site da Assembleia
Legislativa (www.al.rs.gov.br/noticias ) publica matérias diárias
sobre as atividades da Casa: sessões plenárias, projetos de lei em
tramitação, reuniões e audiências públicas das comissões temáticas e
frentes parlamentares. O conteúdo produzido também é distribuído
eletronicamente para veículos de comunicação de todo o Estado.
Os cidadãos interessados podem assinar o boletim eletrônico,
enviado diariamente por e-mail mediante inscrição pelo portal, ou
seguir as notícias da Assembleia pelo twitter @AssembleiaRS.
Em associação com os textos, o portal da Agência de Fotos
(www.al.rs.gov.br/fotografia) produz imagens que ficam disponíveis
para download gratuito pelos cidadãos e veículos de comunicação de
todo o Estado, com o devido crédito do fotógrafo.
Além das matérias e fotos institucionais produzidas pela equipe de
jornalistas da Agência de Notícias e pelos fotógrafos da Agência de Fotos,
os portais também publicam notícias e fotos produzidas pelas assessorias
de imprensa das bancadas e dos gabinetes parlamentares, com informações
específicas da atuação de cada deputado. Tanto o portal da Agência de
Notícias quanto o portal da Agência de Fotos dispõem de ferramenta de
pesquisa que permite filtrar a busca de informações por tema ou data.
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A TV e Rádio Assembleia
Civa Silveira
Coordenadora-Geral da TV Assembleia
da Assembleia Legislativa

A emissora do Parlamento gaúcho no ar, pela Net, desde 1999,
presente hoje em 17 Municípios , passa a exibir sua programação,
em sinal aberto e digital, para toda a região metropolitana de Porto
Alegre. A operação no sistema de multicanalização chegará na casa do
telespectador gaúcho gratuitamente, no sinal aberto, em UHF, em um
raio estimado de 80 quilômetros a partir da Capital gaúcha.
O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Postal, destaca
que a intenção é expandir a rede para o interior do Estado, fazendo com que
as Câmaras de Vereadores dos Municípios maiores instalem suas próprias
TVs. “ Vamos criar a Rede Legislativa Gaúcha, e a TV Assembleia pode
fornecer consultoria e programação”, diz o chefe do Legislativo estadual.
Para as Câmaras de Vereadores que só possuem suas TVs na
internet, a emissora da Assembleia Legislativa também disponibiliza
parte da programação. A parceria ocorre mediante convênio.
O canal da Assembleia Legislativa, que está estreando em rede
aberta e digital, surgiu a partir de um convênio com a TV Câmara de
Brasília, que implantará o sistema em algumas capitais brasileiras. Cabe
à Assembleia Legislativa começar a formação de uma Rede Legislativa
no Rio Grande do Sul. Outras capitais farão o mesmo, dando início,
assim, a uma Rede Legislativa Nacional. A migração do meio analógico
e por cabo para o espectro digital e em rede aberta amplia o universo
de telespectadores. Em Porto Alegre, a TV Assembleia está disponível
para 650 mil telespectadores assinantes da Net. Na rede aberta, estará
disponível para um universo de 5 milhões de telespectadores. Este sistema
de migração para o sinal aberto e digital faz parte da implantação, pelo
Ministério das Comunicações, do sistema de multicanalização. A operação
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será nos canais 61.2 (TV Assembleia), 61.1 (TV Câmara Federal) e
61.3 (TV Senado). O subcanal 61.4 está reservado para as Câmaras de
Vereadores que instalarem as suas TVs, com a orientação da Assembleia
Legislativa e coordenado pela Câmara Federal.
A Rádio Assembleia envia para 500 emissoras do Rio Grande
do Sul uma média de 250 matérias por mês. Também está à disposição
das rádios e sites uma sala de imprensa e uma com cabine com telefone,
para repórteres que realizam cobertura política.
As informações para utilização dos espaços e conteúdo podem
ser obtidas na Superintendência de Comunicação Social, no térreo da
Assembleia Legislativa.
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDO
DA TV E RÁDIO ASSEMBLEIA
Os Parlamentos municipais têm à disposição, para compor
a grade de programação das TVs e rádios, matérias, entrevistas com
deputados e/ou outros, telejornais e programas especiais, sem nenhum
custo. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar o site www.al.rs.gov.
br/tvassembleia. O usuário poderá utilizar trechos das obras em outras
produções, mas é vedada a recontextualização de imagens e/ou sons para
novas montagens. O conteúdo é para exibição com fins estritamente
legislativos, educacionais, culturais ou pedagógicos, sem limitação
quanto a prazo ou número de inserções. É obrigatória a citação do título
e do autor da obra e a inserção das palavras ‘Realização TV Assembleia
do Rio Grande do Sul’.
A Assembleia Legislativa se exime de toda responsabilidade
pelos danos e prejuízos diretos, negativos e/ou indiretos de qualquer
natureza que possam ocorrer por uso indevido do conteúdo.
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TV ASSEMBLEIA RS:
O CANAL DOS GRANDES DEBATES
No ar desde 1999, pelo canal 16 da Net e no satélite, a TV
Assembleia apresenta, atualmente, uma programação que tem a marca da
diversidade, voltada para o jornalismo, a cultura e a inclusão social, no ar 24
horas por dia. Em média, são oito horas diárias de programação ao vivo,
incluindo a cobertura das reuniões de comissões e das Sessões Plenárias e a
exibição, ao vivo, dos telejornais Espaço Público e Jornal Assembleia.
Além dos telejornais, são produzidos outros três programas
diários inéditos, dedicados a temas factuais com a visão dos políticos e
da sociedade. Completam a grade três programas culturais, além de um
voltado para a comunidade negra e outro dedicado à literatura.
PARA ASSISTIR À TV ASSEMBLEIA
Por satélite, em qualquer lugar do Brasil, sintonizando:
• Satélite B4
• Transponder 12B
• Polarização vertical
• Frequência 4164,25 MHz.
• SR: 3,2553
Em sinal aberto
• Canal 61.2 em UHF
Pela Net
• Canal 16
Pela internet
www.al.rs.gov.br/tvassembleia
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Teatro Dante Barone e demais espaços
- Divisão de Reserva de Espaços
Maria Cristina Cassol da Cunha
Bibliotecária Pesquisadora Parlamentar
Coordenadora da Divisão de Reserva de Espaços do Departamento
de Relações Públicas e Atividades Culturais

A Divisão de Reserva de Espaços atua no agendamento de
atividades na Assembleia Legislativa, na cedência dos locais, tanto
para o público interno como externo, e na intermediação dos serviços
de apoio necessários à realização dos eventos. É da sua competência
a administração das salas de comissão e do plenarinho, localizados
nos 3º e 4º andares do Palácio Farroupilha; do Teatro Dante Barone,
localizado no Palácio Farroupilha, com acesso pela Esplanada ou pela
entrada principal, na Praça Marechal Deodoro; e do Solar dos Câmara,
localizado na Duque de Caxias, nº 968. Os referidos espaços podem
ser cedidos para solenidades e cursos promovidos pela Assembleia
Legislativa, convenções, congressos, seminários, jornadas, simpósios,
reuniões, palestras e conferências que tratem de matéria pertinente ou
de interesse público. A utilização dos diversos espaços é regulamentada
pela Resolução de Mesa nº 835/2008, sendo o Solar dos Câmara ainda
gerido de acordo com as recomendações de manutenção e preservação
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
responsável pelo tombamento da edificação. O Teatro Dante Barone
e os demais espaços, nos termos da Resolução de Mesa nº 835/2008,
recebem agendamento de atividades para os três turnos e nos sete dias
da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Informações sobre
o agendamento podem ser obtidas no portal da Divisão, no endereço
http://www2.al.rs.gov.br/reservadeespacos/.
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Divisão de Prêmios da Assembleia Legislativa
Flavio Dalbosco de Oliveira
Administrador
Coordenador da Divisão de Prêmios do Departamento
de Relações Públicas e Atividades Culturais

A Divisão de Prêmios faz a gestão das premiações institucionais
da Assembleia Legislativa. Esses prêmios reconhecem o trabalho dos
cidadãos e/ou entidades que se destacam nos diversos segmentos da
sociedade. Cabe salientar que todo o processo decisório na escolha dos
agraciados passa por colegiados especialistas na sua área de atuação.
Atualmente, temos os seguintes prêmios em atividade: Prêmio de
Responsabilidade Social - distingue as organizações que têm projetos
de responsabilidade social; Prêmio Lila Ripoll de Poesia - fomenta o
desenvolvimento cultural e estimula a criação artística, por meio da
divulgação e valorização da poesia; Mostra Gaúcha - Prêmio Assembleia
Legislativa de Cinema - integra a programação do Festival de Cinema de
Gramado. Este prêmio incentiva a produção de filmes gaúchos de curtametragem; Prêmio Vitor Mateus Teixeira - Teixeirinha - reconhece o
trabalho de artistas e veículos de comunicação que enaltecem a música
gaúcha; Prêmio Zumbi dos Palmares - homenageia personalidades e/ou
entidades com atuação em prol da comunidade afrodescendente; Semana
da Consciência Negra - Troféu Deputado Carlos Santos – programação
cultural desenvolvida durante a Semana da Consciência Negra; Prêmio
Jovem Cientista - incentiva as pesquisas científicas e tecnológicas
desenvolvidas por alunos de ensino técnico; Troféu Mulher Cidadã concedido a personalidades femininas que se distinguem na sociedade
rio-grandense por relevantes serviços prestados; Prêmio Gestor Público
- incentiva a melhoria da gestão pública nas prefeituras, promovido
pelo Sindifisco e pela Afisvec, em parceria com o Parlamento; Prêmio
Líderes & Vencedores - valoriza o sucesso e destaca quem empreende
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com êxito seus projetos na área política, empresarial, comunitária e
cultural do Estado. Resulta de uma iniciativa conjunta entre a ALRS
e a Federasul; Mérito Olímpico - homenageia e reconhece o esforço e
a dedicação dos atletas gaúchos olímpicos e paraolímpicos que tenham
representado o Brasil.
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Casa na Expointer
Claudia Maria Paulitschelso
Assessoria de Imprensa da Presidência da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul possui uma
sede permanente no Parque Assis Brasil, em Esteio, onde é realizada
anualmente a Expointer - a maior feira agropecuária da América Latina.
O local está disponível para a realização de atividades parlamentares e
institucionais, como audiências públicas e sessões plenárias, assim como
para abrigar outras reuniões e eventos.
Em 2012, na presidência do deputado Alexandre Postal (PMDB),
pela primeira vez ocorreu a interiorização oficial do Parlamento gaúcho
no parque, durante a exposição, o que incluiu a realização de sessões
plenárias, reunião da Mesa Diretora da AL e reunião de líderes, reuniões
de comissões técnicas, além de audiências, entre outras. Em 2011, também
ocorreram algumas atividades no local, realizadas pela Presidência e
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da AL.
A construção do espaço da AL foi aprovada na reunião da Mesa
Diretora do dia 9 de fevereiro de 2010, no início da gestão do então
presidente e atual deputado federal Giovani Cherini (PDT-RS). Já a
concessão da área para construção ocorreu em 2004, quando a Casa
Legislativa foi presidida por Vilson Covatti (PP).
O projeto arquitetônico foi feito em 2004 pela equipe de
arquitetos e engenheiros da Divisão de Projetos do Parlamento gaúcho,
na quadra 13 do parque, próximo à área de exposição e pista de animais
(ovinos). A casa, com 340 m², possui um auditório com capacidade para
50 pessoas, recepção, sala de imprensa, sala da presidência, secretaria,
salão para aproximadamente 60 pessoas e sanitários.
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MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
				Fone		E-mail			Andar
Presidência			 3210.2071					02º
Primeira Vice-Presidência		3210.2620					04º
Segunda Vice-Presidência		3210.2550					11º
Primeira Secretaria		

3210.1811					03º

Segunda Secretaria			

3210.1140					10º

Terceira Secretaria			

3210.2560		

Quarta Secretaria			

3210.2840					10º

Secretaria / Assessoria da Mesa Diretora

3210.2073		

08º

secretariadamesa@al.rs.gov.br

02º

Ouvidoria Parlamentar		3210.1922		ouvidoria@al.rs.gov.br 		T
Procuradoria

		3210.2662		procuradoria@al.rs.gov.br

Escola do Legislativo			

3210.1167		

escola.legislativo@al.rs.gov.br

06º
Solar

Pesquisa e Extensão			3210.2559					Solar
Ensino e Qualificação Profissional		

3210.2547					

Solar

Publicações			

3210.2559		

Solar

Memorial do Legislativo		

3210.1670		memorial@al.rs.gov.br		Duque

revista.legislativo@al.rs.gov.br

Fórum Democrático			

3210.2926		

Sala de Interlocução COREDES		

3210.1640					
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PRESIDÊNCIA
				Fone		E-mail			Andar
Presidente			

3210.2010		presidencia.alrs@al.rs.gov.br

Chefe de Gabinete da Presidência

3210.1130					02º

Gabinete Parlamentar do Presidente

3210.2125					02º

Gabinete Militar			

3210.2900 / 2053

Cerimonial				3210.2700 / 2052
Assessoria do Presidente		

pres-gabmilitar@al.rs.gov.br

02º

02º

cerimonial@al.rs.gov.br		02º

3210.2054					02º

PRIMEIRA SECRETARIA
				Fone		E-mail			Andar
Primeira Secretaria			

3210.1811		

Coordenação

3210.1998

		

Passagens Aéreas			

primeirasecretaria@al.rs.gov.br

02º

3210.1078 / 2821

primeirasecretaria.passagensaereas@

Diárias				3210.2025 / 2023
				3210.2013 / 2811

primeirasecretaria.diarias@al.rs.gov.br

Indenização Veicular			

primeirasecretaria.indenizacaoveicular@

3210.2801 / 2869

Requisição de Materiais		3210.2791 / 2801						
				3210.2869
Impressos				3210.2023 / 2821				
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COMISSÕES PERMANENTES
				Fone		E-mail			Andar
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo

3210.2088		capc@al.rs.gov.br		04º

Assuntos Municipais			3210.2089		cam@al.rs.gov.br		03º
Cidadania e Direitos Humanos		3210.2095		ccdh@al.rs.gov.br		03º
Constituição e Justiça		3210.2094		ccj@al.rs.gov.br		04º
Economia e Desenvolvimento
Sustentável

3210.2091		ced@al.rs.gov.br		04º

Educação, Cultura, Desporto, 		3210.2096		cecdct@al.rs.gov.br		03º
Ciência e Tecnologia
Ética Parlamentar			3210.2512		comissao.etica@al.rs.gov.br

06º

Finanças, Planejamento, 		3210.2092		cfp@al.rs.gov.br		04º
Fiscalização e Controle
Mista do Mercosul e Assuntos		3210.2098		comissao.mercosul@al.rs.gov.br
Internacionais
Mista de Participação Legislativa Popular

04º

3210.1050		cpplp@al.rs.gov.br		03º

Saúde e Meio ambiente		3210.2093		csma@al.rs.gov.br		03º
Serviços Públicos			3210.2097		csp@al.rs.gov.br		04º
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BANCADA DO PT
				Fone		E-mail			Andar
Adão Villaverde			3210.1370		villaverde@al.rs.gov.br		03º
Aldacir Oliboni			

3210.2310		

aldacir.oliboni@al.rs.gov.br

12º

Alexandre Lindenmeyer		

3210.2380		

alexandre.lindenmeyer@al.rs.gov.br

10º

Altemir Tortelli			3210.1563		altemir.tortelli@al.rs.gov.br

10º

Ana Affonso			3210.2490		ana.affonso@al.rs.gov.br

12º

Daniel Bordignon			3210.1350		daniel.bordignon@al.rs.gov.br

10º

Edegar Pretto			3210.2450		edegar.pretto@al.rs.gov.br

12º

Jeferson Fernandes			3210.2470		jeferson.fernandes@al.rs.gov.br

08º

Luis Lauermann			3210.1140		luis.lauermann@al.rs.gov.br

10º

Luís Fernando Schmidt			3210.2426		luis.schmidt@al.rs.gov.br

12º

Marisa Formolo			3210.2540		marisa.formolo@al.rs.gov.br

12º

Nelsinho Metalúrgico			3210.2670		nelsinho.metalurgico@al.rs.gov.br 04º
Raul Pont				

3210.1300		

raul.pont@al.rs.gov.br		

10º

Valdeci Oliveira			

3210.2220		

valdeci.oliveira13@yahoo.com.br 10º

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2913		
bancada.pt@al.rs.gov.br
05º
Assessoria de Imprensa		3210.1123					T
Recepção do Plenário			
3210.2676					
01º

LIDERANÇA DO GOVERNO
				Fone		E-mail			Andar
Valdeci Oliveira			

3210.1242		

lideranca.governo@al.rs.gov.br

03º
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BANCADA DO PP
				Fone		E-mail			Andar
Adolfo Brito				3210.2110		

adolfo.brito@al.rs.gov.br

04°

Ernani Polo				

ernani.polo@al.rs.gov.br

11º

3210.1711

Frederico Antunes			3210.1122 		frederico.antunes@al.rs.gov.br

09º

João Fischer			

3210.2360 		

fixinha@al.rs.gov.br		

11º

Mano Changes (Diogo Paz Bier)		

3210.1100 		

mano.changes@al.rs.gov.br

11º

Pedro Westphalen			3210.1811		pedro.westphalen@al.rs.gov.br

03º

Silvana Covatti			

12º

3210.2710		

silvana.covatti@al.rs.gov.br

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2911		
bancada.pp@al.rs.gov.br
05º
Recepção Plenário			
3210.2885					
01º
Assessoria de Imprensa		3210.2611					T
Sala Castelo Branco			
3210.2078					
01°

BANCADA DO PSDB
				Fone		E-mail			Andar
Adilson Troca			3210.1545		adilson.troca@al.rs.gov.br

07º

Jorge Pozzobom			3210.2330		jorge.pozzobom@al.rs.gov.br

07°

Lucas Redecker			

07º

3210.1745		

lucas.redecker@al.rs.gov.br

Pedro Pereira			3210.1445		pedro.pereira@al.rs.gov.br

07º

Zilá Breitenbach			

04º

3210.2620		

zila.breitenbach@al.rs.gov.br

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2789		
bancada.psdb@al.rs.gov.br
01º
Assessoria de Imprensa		3210.1454					01º
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BANCADA DO PMDB
				Fone		E-mail			Andar
Alexandre Postal			3210.2130		alexandre.postal@al.rs.gov.br
02º
Álvaro Boessio			3210.1555		alvaro.boessio@al.rs.gov.br

09º

Edson Brum			

3210.1781 		

edson.brum@al.rs.gov.br

09º

Gilberto Capoani			

3210.2420		

gilberto.capoani@al.rs.gov.br

09º

Giovani Feltes			

3210.2245 		

giovani.feltes@al.rs.gov.br

09º

Márcio Biolchi			

3210.2230		

marcio.biolchi@al.rs.gov.br

09º

Marco Alba				3210.1550		marco.alba@al.rs.gov.br

09º

Maria Helena Sartori			3210.1632		maria.sartori@al.rs.gov.br

04º

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2915		
bancada.pmdb@al.rs.gov.br
07º
Recepção Plenário			
3210.2887 					
01º
Assessoria de Imprensa		3210.2615					T

BANCADA DO PRB
				Fone		E-mail			Andar
Carlos Gomes			

3210.2439		

carlos.gomes@al.rs.gov.br

08º

COORDENADORIA DA BANCADA

3210.1991		

bancada.prb@al.rs.gov.br

01°

BANCADA DO PC do B
				Fone		E-mail			Andar
Raul Carrion			
3210.2180		
raul.carrion@al.rs.gov.br
10º
COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2965		
bancada.pcdob@al.rs.gov.br
06º
Assessoria de Imprensa		3210.2169					10º
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BANCADA DO PDT
				Fone		E-mail			Andar
Alceu Barbosa			3210.2550		alceu.velho@al.rs.gov.br

11º

Dr. Basegio				3210.2561		dr.basegio@al.rs.gov.br

04º

Gerson Burmann			3210.1260		gerson.burmann@al.rs.gov.br

11º

Gilmar Sossella			3210.1290		gilmar.sossella@al.rs.gov.br

08º

Juliana Brizola			3210.2260		juliana.brizola@al.rs.gov.br

04º

Marlon Santos			3210.1180		marlon.santos@al.rs.gov.br

11º

Paulo Azeredo			3210.2150		paulo.azeredo@al.rs.gov.br

08º

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2912		
bancada.pdt@al.rs.gov.br
05º
Recepção Plenário			
3210.2895					
01º
Assessoria de Imprensa		3210.2612					T

BANCADA DO PTB
				Fone		E-mail			Andar
Aloísio Classmann			
3210.2208		
aloisio.classmann@al.rs.gov.br
09º
Cassiá Carpes			

3210.2480		

cassia.carpes@al.rs.gov.br

10º

José Sperotto			3210.2560		jose.sperotto@al.rs.gov.br

08º

Jurandir Maciel			3210.1160		jurandir.maciel@al.rs.gov.br

03º

Marcelo Moraes			3210.2340		marcelo.moraes@al.rs.gov.br

11º

Ronaldo Santini			

10º

3210.2410		

ronaldo.santini@al.rs.gov.br

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2914		
bancada.ptb@al.rs.gov.br
07º
Recepção Plenário			
3210.1459					
01º
Assessoria de Imprensa		3210.2614					T
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BANCADA DO PSB
				Fone		E-mail			Andar
Catarina Paladini			

3210.2840		

catarina@al.rs.gov.br		

08°

Heitor Schuch			3210.1940		heitor.schuch@al.rs.gov.br

08º

Miki Breier				

3210.2440		

miki.breier@al.rs.gov.br		

08º

COORDENADORIA DA BANCADA

3210.2940		

bancada.psb@al.rs.gov.br

01º

BANCADA DO PPS
				Fone		E-mail			Andar
Luciano Azevedo			3210.1330		luciano.azevedo@al.rs.gov.br

12º

Paulo Odone			

12º

3210.2530		

paulo.odone@al.rs.gov.br

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2923		
bancada.pps@al.rs.gov.br
01º
Assessoria de Imprensa		3210.2923 					01º

BANCADA DO DEM
				Fone		E-mail			Andar
Paulo Borges			3210.2630		paulo.borges@al.rs.gov.br

11º

COORDENADORIA DA BANCADA
3210.2925		
bancada.dem@al.rs.gov.br
05º
Assessoria de Imprensa		3210.2925					05º
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SUPERINTENDÊNCIA GERAL
				Fone		E-mail			Andar
Superintendente			3210.2600		superintendenciageral@al.rs.gov.br

02º

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
Superintendente			3210.2012		sup.legislativa@al.rs.gov.br

T

Gabinete de Consultoria Legislativa

T

3210.2506		

Interlegis				3210.2507 / 1237

consultoria.legislativa@		

interlegis@			T

Departamento de Assessoramento Legislativo
Diretora				3210.2012		dal@al.rs.gov.br		T
Div. Controle e Tramitação Legislativa

3210.2970		

dal-tramitacaoecontrole@

T

Div. de Elaboração Legislativa		

3210.2588		

dal-elaboracaolegislativa@

T

Div. de Informação Legislativa		

3210.2889		

dal-informacaolegislativa@

T

Departamento de Comissões Parlamentares
Diretor				3210.1930 / 1931

dcp-comissoesparlamentares@

06º

Div. Assessoria às Comissões		
Permanentes e Mistas Permanentes

3210.1935		

dcp-permanente@al.rs.gov.br

06º

Div. Assessoria às Comissões Temporárias

3210.1939		

dcp-temporarias@al.rs.gov.br

06º

Div. Acomp. e Registro de Documentação

3210.1930		

dcpauditores@al.rs.gov.br

06º

Departamento de Taquigrafia
Diretora				3210.2014		dtassessoriatecnica@		T
Div. de Anais			3210.1332		dt-anais@al.rs.gov.br		T
Div. Redação de Plenário e Comissões

3210.2767		

dt-comissoes@al.rs.gov.br

T

Div. de Sonografia			

3210.2857		

dt-ata@al.rs.gov.br		

T
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SUPERINTENDÊNCIA ADM. E FINANCEIRA
				Fone		E-mail			Andar
Superintendente			3210.2975		saf@al.rs.gov.br		02º

Departamento de Orçamento e Finanças
Diretor				3210.2850					Anexo-2°
Div. Controle e Execução Orçamentária

3210.1187 / 1101 / 1102			

Anexo-2º

Tesouraria				

3210.1114 / 1113 / 2882 / 1134			

Anexo-2º

Div. Gestão Financeira de Contratos

3210.1103 / 1115				

Anexo-2º

Departamento de Gestão de Pessoas
Diretora				3210.2007					Anexo-3º
Div. de Controle do Quadro Funcional

3210.1077 / 1061 / 1062				

				3210.1079 / 1287

dgp-controlequadrofuncional@

Anexo-3º

Div. Estágios			

3210.1060		

dgp.estagios@		

Anexo-3º

Div. Folha de Pagamento		

3210.1065 / 1066

dgp.folhadepagamento@

Anexo-3º

Div. Ingresso			

3210.1069 / 1182

dgp-ingresso@		

Anexo-3º

Div. Vantagens			

3210.1084 / 1071

dgp.vantagens@		

Anexo-3º

Div. Saúde e Medicina do Trabalho		

3210.2833		

dgp.saude@		

06º

Departamento de Patrimônio, Compras e Contratos
Diretor				3210.1331
Div. Almoxarifado			3210.1036		dpcc.almoxarifado@al.rs.gov.br

Anexo-1º

				3210.1042		
Div. Compras			

3210.1040		

compras@			

Anexo-2º

dpcc-contratosecadastros@

Anexo-2º

				3210.1045
Div. Contratos			

3210.1107		

				3210.1121		
Div. Patrimônio e Tombamento		

3210.2006		

dpcc-controlepatrimonial@

Anexo-T
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				Fone		E-mail			Andar

Departamento de Logística
Diretor				3210.2820
Geral				3210.2004					Anexo-4º
Div. Manutenção 			

3210.1000		

log.os@al.rs.gov.br		

Anexo-4º

Div. Projetos			3210.1022		log.projetos@al.rs.gov.br

Anexo-4º

Div. Protocolo e Arquivo			3210.2986					Anexo-T
Div. de Correspondência		

3210.2966 / 2841				

Anexo-T

Div. Serviços Complementares		

3210.1150		

Anexo-1º

Central de Café			

3210.2836					

Subsolo

Copa da Presidência			

3210.1336					

02º

Distribuição de Água Mineral e Copos

3210.1153					

Garagem

Serviços Gráficos (Reprografia)		

3210.1333					

Anexo-T

Serviço de Limpeza			

3210.2863					

Subsolo

log.servicoscomplementares@

Div. de Transportes			3210.2718					Subsolo

Departamento de Tecnologia da Informação
Diretor				3210.1218
Geral				3210.1080		dti.atendimento@al.rs.gov.br

Anexo-1º

Central de Atendimento e Serviços		

3210.1080		

dti.atendimento@al.rs.gov.br

Anexo-1º

Serviço de Telefonia Fixa e Celular		

3210.1128		

dti.atendimento@al.rs.gov.br

Anexo-1º

Assessoria Administrativa e Direção

3210.2851		

dti.administrativo@al.rs.gov.br

Anexo-1º

Telefonistas				3210.2000		dti.atendimento@al.rs.gov.br
DIVISÕES ADMINISTRATIVAS
Divisão de Suporte			

3210.1249

Divisão de Rede			

3210.1193

Divisão de Sistemas			

3210.1236

Divisão de Internet, Intranet e Portais

3210.1276

Divisão de Relacionamento		

3210.1223

Divisão de Telefonia			3210.1011
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				Fone		E-mail			Andar

Departamento de Segurança do Legislativo
Diretor				3210.1088		segurancalegislativo@al.rs.gov.br
Portaria Principal			3210.2930					T
				3210.2957					T
Div. Administração e Credenciamento

3210.2595					

T

				3210.2884					T
Div Guarda Institucional e Apoio e Sindicância 3210.1159					

T

Div Proteção a Autoridades		

T

3210.2884					

				3210.1088					T
Div Monitoramento e Brigada de Incêndio

3210.1158					

T

				3210.1159					T
POSTOS DE SERVIÇO
Esplanada (Vestíbulo Nobre)		

3210.2024					

Esplanada

Estacionamento Riachuelo		

3210.2977 					

Riachuelo

Estacionamento João Manoel		9664.7939					João Manoel
Guarita Externa (Entrada Veículos Parlamentares) 3210.1099					

T

Portaria do Prédio Anexo		3210.2967					Anexo-1º
				3210.2876					
Presidência				

3210.2997					

2º

Recepção ALERGS			

3210.2393					

T

Comissão Permanente de Licitações - CPL
Presidente				3210.2050					Anexo-4º
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SUPERINTENDÊNCIA COMUNICAÇÃO SOCIAL
				Fone		E-mail			Andar
Superintendente			3210.2898					T
Recepção				

3210.2555					

T

Espaço do Vereador			

3210.2100		

T

espacodovereador@al.rs.gov.br

Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais
Diretor				3210.2830		drpac.promocoesculturais@
Recepção e Informações		

3210.1148		

drpac.recepcao@al.rs.gov.br

Solar

Divisão de Promoções Culturais		

3210.2934		

drpac.promocoesculturais@

Solar

Reserva de Espaços			

3210.2037 / 1087					

Divisão da Biblioteca			3210.2983		drpac-biblioteca@al.rs.gov.br

Solar

Divisão de Prêmios			

3210.1247		

Solar

Recanto Gaúcho			

3210.2558					

drpac-premios@al.rs.gov.br

Teatro Dante Barone			3210.2034		drpac-teatro@al.rs.gov.br

T
1º

Departamento de Jornalismo
Diretor				3210.2858
Recepção				

3210.2555					

T

AL.com				3210.2508					T
Agência de Notícias			

3210.2849		

dj-agencia@al.rs.gov.br		

T

Fotografia				

3210.2868		

djp-fotografia@al.rs.gov.br

T

Rádio				

3210.2332 / 1263

radio@al.rs.gov.br		

1º

Coord. da Rádio			

3210.1196		

Sala de Imprensa J. C. Terlera		

3210.2143					

T

TV - Diretora			3210.1170					1º

Departamento de Publicidade
Diretor				3210.1154
Recepção				

3210.2555					

T

Comunicação Visual			

3210.2553 / 2343

T
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PODER EXECUTIVO ESTADUAL
				Fone		E-mail
Governo do Estado			3210.4100		agenda-governador@gg.rs.gov.br
Chefe de Gabinete do Governador

3210.4100		

Chefe de Gabinete da Primeira-Dama

3210.4100		

Vice-Governador			3210.4100		gvg@gvg.rs.gov.br
Casa Civil		

		3210.4100		casa-civil@casacivil.rs.gov.br

Secretaria-Geral de Governo		

3210.4591		

Casa Militar			3210.4100		casa-militar@casamilitar.rs.gov.br
Procuradoria-Geral do Estado - PGE

3288.1703		

gabinete@pge.rs.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
				Fone		E-mail
Prefeitura de Porto Alegre		
3289.3602 / 3603
				

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
				Fone		E-mail
Câmara de Vereadores de POA		3220.4173		presidencia@camarapoa.rs.gov.br
				3226.4174
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SECRETARIAS DE ESTADO
					Fone		E-mail

Secretaria da Segurança Pública
Geral					3288.1900		gabinete@ssp.rs.gov.br
CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito do RS
3288.1800		
cetran@detran.rs.gov.br
IGP – Instituto-Geral de Perícias			
3288.5169		
gabinete@igp.rs.gov.br
SUSEPE - Superintendência dos Serviços Penitenciários 3288.7204		
gabsuper@susepe.rs.gov.br
Comando da Brigada Militar			
3288.2700		
gcg@brigadamilitar.rs.gov.br
Chefia da Polícia Civil				
3217.2411		
chefia@policiacivil.rs.gov.br
Corpo de Bombeiros				
3288.3175		
ccb-b1@brigadamilitar.rs.gov.br

Secretaria da Fazenda
Geral					3214.5000		gabinete.gsf@sefaz.rs.gov.br
BANRISUL – Banco do Estado do RS		
3215.3720		
secretaria_dg@banrisul.com.br
PROCERGS - Companhia
de Processamento de Dados do RS		
3210.3100		
procergs@procergs.rs.gov.br

Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano
Geral					3288.5600		agenda@sop.rs.gov.br
METROPLAN - Fundação de Planejamento		
3288.6000		
superintendencia@metroplan.rs.gov.br

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio
Geral					3288.6200		gabinete@agricultura.rs.gov.br
CESA - Companhia Estadual de Silos e Armazéns
3233.2300		
cesa-presidencia@cesa.rs.gov.br
IRGA - Instituto Riograndense do Arroz		
3288.0400		
presidencia@irga.rs.gov.br
FEPAGRO - Fundação de Pesquisa Agropecuária
3288.8000		
fepagro@fepagro.rs.gov.br

Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento
Geral					3288.6750		
BADESUL					3284.5826
AGDI - Agência Gaúcha
de Desenvolvimento e Promoção do Investimento
3288.6105		

Secretaria da Educação
Geral					3288.4700		gabinetese@seduc.rs.gov.br
SUEPRO - Superintendência
do Ensino Profissional do RS			
3288.4980		
Fundação Escola Técnica
Liberato Salzano Vieira da Cunha 			
3584.2000		
executiva@liberato.com.br
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					Fone		E-mail

Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
Geral 					3288.1200		gabinete@sarh.rs.gov.br
Centro Administrativo Fernando Ferrari		
3288.1225		
decaff@sarh.rs.gov.br
Arquivo Público do Estado			
3288.9100		
apers@sarh.rs.gov.br
CORAG - Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas 3288.9700		
gabinete.presidencia@corag.com.br
FDRH - Fundação para o
Desenvolvimento de Recursos Humanos		
3231.5027
IPERGS - Instituto de Previdência do Estado		
3210.5656		
ipe@ipe.rs.gov.br
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito		
3288.2009		
presidencia@detran.rs.gov.br
CECOM - Central de Compras do Estado		
3288.1160		
cecom@sarh.rs.gov.br

Secretaria da Saúde
Geral					3288.5800		secretaria@saude.rs.gov.br
FEPPS - Fundação Estadual de
Produção e Pesquisa em Saúde			
3288.4000		
presidencia@fepps.rs.gov.br

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Geral					3288.6130		sjdh@sjdh.rs.gov.br
FASE - Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS 3931.3000		
PROCON - Programa Estadual de Defesa do Consumidor 3212.3367		
chefiadegabineteprocon@sjdh.rs.gov.br
FADERS - Fundação de Articulação e
Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas
Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades do RS 3228.2112		
faders@faders.rs.gov.br

Secretaria de Infraestrutura e Logística
Geral					3288.5300		gabinete@seinfra.rs.gov.br
DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 3228.0988		
dg@daer.rs.gov.br
DAP - Departamento Aeroportuário do Estado		
3288.5378		
SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias		
3211.5022		
SUPRG - Superintendência do Porto de Rio Grande
3231.1366		
gabinete@portoriogrande.com.br
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica
3382-4500		
presidencia@ceee.com.br
SULGAS - Companhia de Gás do Estado do RS
3287.2200		
CRM - Companhia Rio-Grandense de Mineração
3233.5211 		
crm@crm.gov.br

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
Geral					3288.1400		gabinete@seplag.rs.gov.br
FEE - Fundação de Economia e Estatística		
3225. 9187		
presi@fee.tche.br
AGERGS - Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do RS		
3288-8800		
presidencia@agergs.rs.gov.br
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					Fone		E-mail

Secretaria da Cultura
Geral					3288.7500
FIGTF - Fundação Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore			
3228.1711		
presidência.igtf@via-rs.net
FTSP - Fundação Theatro São Pedro		
3227.5100		
presidencia@theatrosaopedro.com.br
AHRS - Arquivo Histórico do RS			
3227.0883		
ahrs@cultura.rs.gov.br
BPE - Biblioteca Pública do Estado			
3212.2153		
bpe.direcao@via-rs.net
CCMQ - Casa de Cultura Mario Quintana		
3221.7147		
ccmq@ccmq.rs.gov.br
CPA - Cinemateca Paulo Amorim			
3226.5787		
diretoria@cinematecapauloamorim.com.br
IECINE - Instituto Estadual de Cinema		
3286.1900		
iecine@cultura.rs.gov.br
MEMHRS - Memorial do RS			
3225.8490		
memorial@sedac.rs.gov.br
MARGS - Museu de Arte do RS			
3227.2311		
museu@margs.rs.gov.br
Teatro Arena				3226.0242		tarena@cultura.rs.gov.br

Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico
Geral					3288.7400		gabinete@scit.rs.gov.br
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia		
3228.7774		
ceitec@ceitec.org.br
CIENTEC - Fundação de Ciência e Tecnologia		
3287.2000		
presi@cientec.rs.gov.br
FAPERGS - Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do RS		
3221.4922		
UERGS - Universidade Estadual do RS		
3288.9000		
reitor@uergs.edu.br

Secretaria do Turismo
Geral					3288.5400		gabinete@turismo.rs.gov.br

Secretaria do Esporte e do Lazer
Geral					3288.9190		copa2014@gg.rs.gov.br
FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do RS
3227.2732		
fundergs@fundergs.rs.gov.br

Secretaria do Meio Ambiente
Geral					3288.8100		sema@sema.rs.gov.br
FZB - Fundação Zoobotânica do RS		
3320.2002		
presidencia@fzb.rs.gov.br
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental
3288.9400		
dir-presidente@fepam.rs.gov.br

Secretaria da Habitação e Saneamento
Geral					3288.4600		gabinete@sehabs.rs.gov.br
CORSAN - Companhia Rio-Grandense de Saneamento 3215.5600 		
presidencia@corsan.com.br
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					Fone		E-mail

Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
Geral					3218.3384		gabinete-sdr@sdr.rs.gov.br
EMATER					
2125.3002		
gabinete@emater.tche.br
CEASA - Centrais de Abastecimento do RS		
2111.6601 		
secpresidencia@ceasa.rs.gov.br

Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social
Geral					3288.6400		
FGTAS - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
3284.6000		
comunicacao@fgtas.rs.gov.br
FPE - Fundação de Proteção Especial		
3231.9873 		
presidencia@fpe.rs.gov.br

Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa
Geral					3288.1085		
Junta Comercial do Estado			
3216.7500		
gabinete@jucergs.rs.gov.br

Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital
Geral					3210.4272 		
FRTVE - Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão
3230.1500

Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas
Geral 					3210.4113		

Secretaria de Políticas para as Mulheres
Geral					3288.6744		agenda-spm@spm.rs.gov.br

Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Geral					3288.6776		

Secretaria Extraordinária de Assessoramento Superior do Governador
Geral					3210.4511		

Secretaria de Representação do RS em Brasília
Geral					

(61) 3248.1884

representantedf@gg.rs.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
					Fone		Site / E-mail
Supremo Tribunal Federal - STF 		

(61) 3217.3000

www.stf.gov.br

Superior Tribunal de Justiça - STJ 		

(61) 3319.8000

presidencia@stj.jus.br

Tribunal Superior do Trabalho - TST		

(61) 3043.4213

secretariagp@tst.jus.br

Superior Tribunal Militar - STM			

(61) 3313.9292

www.stm.gov.br

Tribunal Superior Eleitoral - TSE			

(61) 3316.3000

www.tse.jus.br

Tribunal Regional Federal 4ª Região - TRF4		

3233.5566		

www.trf4.gov.br

Tribunal de Justiça do Estado 			3210.6000 		www.tj.rs.jus.br
Palácio da Justiça

			3210.7000

Tribunal Regional do Trabalho - TRT4		3255.2054		www.trt4.gov.br
Tribunal Regional Eleitoral			3216.9418 		www.tre-rs.gov.br
Tribunal Militar do Estado			3214.1021
Fórum de Porto Alegre			

3210.6500		

					3210.6867		frpoacent@tj.rs.gov.br

ÓRGÃOS ESTADUAIS
Procuradoria-Geral de Justiça - MP		

3295.1100		

pgj@mp.rs.gov.br

Defensoria Pública-Geral do Estado		

3211.2233		

www.dpe.rs.gov.br

Tribunal de Contas do Estado - TCE		3214.9981		presidente@tce.rs.gov.br
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
					Fone		E-mail

Senadores

Pedro Simon (PMDB/RS)			
Ana Amélia Lemos (PP/RS)			
Paulo Paim (PT/RS)				

(61) 3303-3232
(61) 3303-6083
(61) 3303-5227

simon@senador.gov.br
ana.amelia@senadora.gov.br
paulopaim@senador.gov.br

(61) 3215-5604
(61) 3215-5445
(61) 3215-5742
(61) 3215-5605
(61) 3215-5473
(61) 3215-5566
(61) 3215-5518
(61) 3215-5222
(61) 3215-5930
(61) 3215-5312
(61) 3215-5466
(61) 3215-5256
(61) 3215-5316
(61) 3215-5424
(61) 3215-5354
(61) 3215-5526
(61) 3215-5338
(61) 3215-5438
(61) 3215-5964
(61) 3215-5569
(61) 3215-5368
(61) 3215-5828
(61) 3215-5927
(61) 3215-5545
(61) 3215-5552
(61) 3215-5337
(61) 3215-5570
(61) 3215-5858
(61) 3215-5258
(61) 3215-5711
(61) 3215-5228

dep.afonsohamm@camara.gov.br
dep.alceumoreira@camara.gov.br
dep.alexandreroso@camara.gov.br
dep.assismelo@camara.gov.br
dep.bohngass@camara.gov.br
dep.danrleidedeushinterholz@
dep.darcisioperondi@camara.gov.br
dep.eliseupadilha@camara.gov.br
dep.eniobacci@camara.gov.br
dep.fernandomarroni@camara.gov.br
dep.giovanicherini@camara.gov.br
dep.henriquefontana@camara.gov.br
dep.jeronimogoergen@camara.gov.br
dep.joseotaviogermano@
dep.josestedile@camara.gov.br
dep.luiscarlosheinze@camara.gov.br
dep.luiznoe@camara.gov.br
dep.manueladavila@camara.gov.br
dep.marcomaia@camara.gov.br
dep.marcon@camara.gov.br
dep.nelsonmarchezanjunior@
dep.onyxlorenzoni@camara.gov.br
dep.osmarterra@camara.gov.br
dep.pauloferreira@camara.gov.br
dep.paulopimenta@camara.gov.br
dep.renatomolling@camara.gov.br
dep.ronaldonogueira@camara.gov.br
dep.ronaldozulke@camara.gov.br
dep.sergiomoraes@camara.gov.br
dep.vieiradacunha@camara.gov.br
dep.vilsoncovatti@camara.gov.br

Deputados
Afonso Hamm (PP/RS)				
Alceu Moreira (PMDB/RS)			
Alexandre Roso (PSB/RS)			
Assis Melo (PCdoB/RS)			
Bohn Gass (PT/RS)				
Danrlei De Deus Hinterholz (PSD/RS)		
Darcísio Perondi (PMDB/RS)			
Eliseu Padilha (PMDB/RS)			
Enio Bacci (PDT/RS)				
Fernando Marroni (PT/RS)			
Giovani Cherini (PDT/RS)			
Henrique Fontana (PT/RS)			
Jerônimo Goergen (PP/RS)			
José Otávio Germano (PP/RS)			
Jose Stédile (PSB/RS)				
Luis Carlos Heinze (PP/RS)			
Luiz Noé (PSB/RS)				
Manuela D’Ávila (PCdoB/RS)			
Marco Maia (PT/RS)				
Marcon (PT/RS)				
Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS)		
Onyx Lorenzoni (DEM/RS)			
Osmar Terra (PMDB/RS)			
Paulo Ferreira (PT/RS)				
Paulo Pimenta (PT/RS)				
Renato Molling (PP/RS)			
Ronaldo Nogueira (PTB/RS)			
Ronaldo Zulke (PT/RS)				
Sérgio Moraes (PTB/RS)			
Vieira da Cunha (PDT/RS)			
Vilson Covatti (PP/RS)				
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PODER EXECUTIVO FEDERAL
				Fone		Site / E-mail
Presidência da República		
Vice-Presidência da República		
Casa Civil da Presidência da República
Secretaria de Comunicação Social		
Secretaria-Geral da Presidência da República
Secretaria de Assuntos Estratégicos
Secretaria de Relações Institucionais
Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União		
Secretaria de Portos			
Secretaria de Políticas para as Mulheres
Ministério da Pesca e Aquicultura		
Ministério da Agricultura		
Ministério das Cidades			
Ministério da Ciência,Tecnologia e Inovação
Ministério das Comunicações		
Ministério da Cultura			
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Desenvolvimento		
Ministério da Educação			
Ministério do Esporte			
Ministério da Fazenda			
Ministério da Integração Nacional		
Ministério da Justiça			
Ministério do Meio Ambiente		
Ministério de Minas e Energia		
Ministério do Planejamento		
Ministério da Previdência Social		
Ministério das Relações Exteriores		
Ministério da Saúde			
Ministério do Trabalho e Emprego		
Ministério dos Transportes		
Ministério do Turismo			
Ministério da Defesa			
Comando da Aeronáutica		
Comando da Marinha			
Comando do Exército			
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(61) 3411-1221
(61) 3411-1221
(61) 3411-1221
(61) 3411-1221
(61) 3411-1221
(61) 3411-4674
(61) 3411-1042
(61) 3411-1221
(61) 3105-8709
(61) 3411-3765
(61) 3411-4330
(61) 2023-3000
(61) 3218-2828
(61) 2108-1000
(61) 3317-7500
(61) 3311-6000
(61) 2024-2000
(61) 2020-0002
(61) 3433-1029
(61) 2027-7000
(61) 2022-9779
(61) 3217-1800
(61) 3412-3000
(61) 3414-5800
(61) 2025-3000
(61) 2028-1000
(61) 3319-5000
(61) 2020-4343
(61) 2021-5000
(61) 3411-6161
(61) 3315-2425
(61) 3317-6000
(61) 2029-7000
(61) 2023-7005
(61) 3312-4000
(61) 2023-2700
(61) 3429-1000
(61) 3415-5151

www.presidencia.gov.br
www.vice-presidencia.gov.br
www.planalto.gov.br/casacivil

www.sae.gov.br
www.planalto.gov.br/sri
www.planalto.gov.br/gsi
www.agu.gov.br
faleconosco@portosdobrasil.gov.br
www.mpa.gov.br
www.agricultura.gov.br
cidades@cidades.gov.br
www.mct.gov.br
www.mc.gov.br
www.cultura.gov.br
www.mda.gov.br
www.mds.gov.br
www.mdic.gov.br
www.mec.gov.br
www.esporte.gov.br
www.fazenda.gov.br
www.integracao.gov.br
www.mj.gov.br
webmaster@mma.gov.br
www.mme.gov.br
www.planejamento.gov.br
www.previdencia.gov.br
www.mre.gov.br
www.saude.gov.br
www.mte.gov.br
www.transportes.gov.br
www.turismo.gov.br
www.defesa.gov.br
www.fab.mil.br
www.mar.mil.br
www.exercito.gov.br

Palácio Farroupilha - Pça. Mal. Deodoro, 101
Fone: (51) 3210.2000
CEP.: 90010-300 - Porto Alegre/RS
www.al.rs.gov.br

