
A 
precarização do serviço 
público, resultado 
do desmonte do 

Estado pelo atual Governo, 
foi a principal denúncia de 
servidores representantes de 
25 associações, sindicatos e 
frentes de trabalhadores, durante 
audiência pública da Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, em 03.11.2016. 
Proposta pelo deputado Pedro 

Ruas, e com objetivo de discutir a 
politica de privatização ou fusão 
de empresas e fundações estatais, 
o evento antecipou as discussões 
sobre o pacote encaminhado 
pelo Governo.  O mesmo pacote 
prevê demissões, pagamentos de 
salários com atraso de até um ano 
(caso do 13º) , entre outros itens. 
Pedro Ruas qualificou o pacote 
de “perverso e inconstitucional” 
e garantiu apoio incondicional 
pela manutenção das estruturas 

importantes do estado. Ao final do 
evento, que lotou o Teatro Dante 
Barone da Assembleia Legislativa, 
foi aprovado o Manifesto ao Povo 
Gaúcho, no qual os servidores 
anunciaram a decisão de enfrentar 
os ataques. Ruas garantiu apoio. 
“Os bens, as fundações, empresas 
e autarquias são patrimônio do 
Estado, da sociedade gaúcha e 
não  de qualquer governo", disse. 
Sindicato de cinco categorias 
profissionais deram seu apoio.

EDITORIAL

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

PEDRO RUAS DENUNCIA

DESMONTE DO ESTADO
Um mandato é uma 

representação de muitos, 

plural por definição e 

abrangente por vocação. 

Assim, é necessário que quem 

detém o mandato eletivo 

preste contas de sua atuação, 

conte o que faz e o que fez, 

uma vez que o compromisso 

se perfectibiliza com a 

atuação e o conhecimento 

dela por todos. O nosso 

boletim informativo tem essa 

função, ou seja, mostrar em 

resumo o que é feito por mim 

e pelas pessoas que integram 

a nossa equipe.

Sempre digo que 

um mandato popular é 

instrumento de luta que pode, 

ou não, ser poderoso. E será 

sempre mais importante 

quanto mais atuar para 

melhorar as condições 

de vida de nosso povo, 

quanto mais justiça puder 

promover, quanto  mais 

existir em termos sociais. 

Tenho a noção clara da 

responsabilidade que isso 

encerra, procurando merecer 

sempre a enorme confiança 

em mim depositada. Atuo 

às claras, sem subterfúgios, 

fazendo sempre amigos e 

inimigos. Não é possível 

um protagonismo forte sem 

colidir com adversários, não 

é possível enfrentar o vácuo, 

alguém ou algo está alí para 

oprimir nosso povo. 

Espero que essas 

informações mostrem um 

pouco da luta pelas causas 

que justificam o próprio 

mandato. 
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TRANSPORTE HIDROVIARIO

PRIMEIRA LEI 
ESTADUAL DO PSOL 
DÁ APOIO AO USUÁRIO 
DE TRANSPORTE

A lei 14.951, de 16 de 
Novembro de 2016, de autoria 
do deputado Pedro Ruas, “inclui o 
transporte público hidroviário no 
Sistema Estadual de Transportes”. 
Na prática, foi criado o sistema de 
transporte fluvial de passageiros 
no estado. A lei foi promulgada 
pela presidente da Assembleia 
Legislativa, Silvana Covatti, após 
o veto do governador Sartori 
ter sido derrubado por 29 votos 
contra 16. Veja mais projetos do 
líder do Psol na PÁGINA 3

A falta de informações sobre 
a privatização do aeroporto 
Internacional Salgado Filho, prevista 
no Programa de Investimentos em 
Logística do Governo Federal, aliada 
a interrupção de obras de ampliação 
do terminal de passageiros, 
motivou o chamamento, por parte 
de Pedro Ruas, de uma audiência 
pública para discorrer sobre os 
problemas. O evento realizado no 
começo de junho pela Comissão 
de Assuntos Municipais, reuniu 
servidores e dirigentes da Infraero 
e de empresas que atuam no local, 
moradores no entorno, autoridades 
do V Comar e representantes 
de usuários. Gestores públicos, 
políticos e técnicos relataram 

detalhes do processo de concessão, 
comandado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), assim 
como advertiram para o risco 
de que a privatização aumente 
a precariedade das relações de 
trabalho e, ainda, a preocupação 
com a possível transferência do 
Salgado Filho para uma área em 
Portão, no Vale do Sinos. Pedro 
Ruas concluiu que muitas questões 
precisam ser esclarecidas, como o 
valor anunciado em 2015, de R$ 1,7 
bilhão (preço mínimo)reduzido para 
R$ 700 milhões. Após a audiência, o 
parlamentar mantede  articulações 
com um grupo técnico, criado para 
acompanhar os desdobramentos 
dessa questão.

SALGADO FILHO EM ALERTA

Servidores denunciaram 
as pressões e ameaças 
sofridas e pediram apoio 
dos parlamentares 



1 Inamex  2 ICl 3 Apae Canoas 
4 Padre Cacique 5 ICD RS  
6 Renascença  7 CNH 8 Dias da Cruz 
9 Coopersocial 10 AACD 11 Faesp  
12 Lar Escola N. Sra. Conquistadora 
13 Spaan 14 Menino Jesus de Praga 
15 Apae Cachoeirinha 16 Professor 
Gaúcho 17 Susana 18 Apae 
Charqueadas 19 Apae Esteio 20 Casa 
do Execpcional Santa Rita de Cassia 
21 CNH  22 Madre Ana 23 Apae São 
Leopoldo 24 Apae Gravataí 25 Apae 
Alvorada 26 Kinder 27 Cerepal 
28 Associação dos Deficientes Visuais 
29 Criança Feliz 30 Casa do Artista 
31 Satélite Prontidão 32 Renascença 
33 Inamex 34 Calábria 35 Apae 
Cachoeirinha 36 Floresta Aurora  
37 Apae Bagé  38 Só Bebê  
39 Lar Santo Antônio do Excepcional.

O 
deputado Pedro Ruas repas-
sou valores para instituições 
que prestam atendimento, 

nas áreas de saúde e assistência 
social, à crianças, idosos, pessoas 
portadoras de necessidades espe-
ciais e para entidades de pesquisa 
e atendimento educacional e/ou 
recuperação de dependentes quími-
cos.  Os recursos são provenientes 
do aumento salarial dos deputados 
em 2014, quando Ruas ainda era 
vereador. O deputado, que não con-
cordou com o aumento, decidiu que 
repassaria os valores para entida-
des que atuassem nessas áreas.

Uma análise sobre o de-
sempenho do Psol nas urnas, 
foi feita por Pedro Ruas, em 
discurso na Tribuna da AL. Ele 
enalteceu o desempenho de 
Luciana Genro, candidata do 
partido à Prefeitura de Porto 
Alegre. “Estou muito honrado 
pois quase 90 mil eleitores con-
fiaram seu voto à nossa chapa, 
da qual fui vice” destacou. 
Enfatizou que, se houve avanço 
da direita, no contexto geral, o 
Psol “teve ascenso, pois cresceu 
50% nas urnas na Capital, 
elegendo mais um representan-
te. Tínhamos dois vereadores 
e agora temos três, além de 
conseguirmos, mais uma vez, a 
maior votação, com Fernanda 
Melchiona. Em 2012 fui o mais 
votado. Isso demonstra que a 
cidade confia em nosso traba-
lho e apoia nossas propostas”. 
Apontou que o partido cresceu  
no RJ, com Marcelo Freixo e 
com Edmilson, em Belém (PA), 
com os dois no segundo turno 
eleitoral.

PSOL 
CRESCE

REPASSES DO REAJUSTE SALARIAL

Entidades recebem apoio

FERNANDA 
MELCHIONNA 
Com 14.630 
votos, a alegre-
tense foi eleita 
para o seu 3º 
mandato. Na sua 
atuação, liderou 
a bancada da 
oposição.

ROBERTO  
ROBAINA   
Eleito para seu 
1º mandato, 
obteve  8.354 
votos. Fundador 
e dirigente do 
Psol, é referên-
cia na esquerda 
gaúcha.

ALEX – Com 
3.710 votos, 
o professor 
Alex Fraga foi 
reeleito e já 
havia assumido 
na suplência de 
Ruas.

FERNANDA 
MIRANDA  - 
A entrada do 
Psol no legislati-
vo de Pelotas se 
deu através da 
jovem profes-
sora, eleita com 
1.250 votos.

GUTO – O admi-
nistrador Guto 
Lopes garantiu 
a presença do 
Psol na Câmara 
de Viamão. Foi 
eleito com 851 
votos.

Nossos vereadores

Luciana Genro, fundadora 
e maior símbolo do Psol 
no país, cumpriu um papel 
importantíssimo em 2016, ao 
liderar a chapa majoritária que 
permitiu ao partido crescer 
en 50% sua representação no 
legislativo de Porto Alegre. 
"Amassados pelo tempo de tevê e 
poder econõmico dos adversários, 
tivemos na capacidade de luta 
da Luciana nosso maior ativo 
político de 2016", afirma Ruas.

LUCIANA GENRO,
A NOSSA GRANDE
GUERREIRA

Em pronunciamento pela passa-
gem da Semana da Consciência Ne-
gra e o Dia Estadual da Consciência 
Negra, comemorado na data de 20 
de novembro, o deputado Pedro 
Ruas prestou sua homenagem. O 
deputado lembrou da história de 
terrores vividos pelos que foram 
escravizados, e disse sentir vergo-
nha “quando ouço questionamen-
tos sobre as cotas tão necessárias 
em todos os setores e meios”.  O 
deputado foi adiante, afirmando 
que negros brasileiros não sabem 
das suas origens, das famílias às 
quais integravam ou regiões de 
onde vieram.  “Foram tirados das 
suas famílias, sem chance de trazer 
um único documento, ao contrário 
dos imigrantes que trouxeram as 
histórias dos seus antepassados 
documentadas. Se um negro quiser 
ter sua árvore genealógica não 
ultrapassa o século 20”. Na sessão 
plenária da Assembleia Legislativa, 
em 16.11, várias lideranças foram 
agraciadas com o Troféu Zumbi 
dos Palmares e medalha deputado 
Carlos Santos. A noite, no Teatro 

Dante Barone, foi realizado o Sarau 
Especial. Foram agraciados Ever-
ton Alfonsin; Clóvis André Silva da 
Silva; Maria Deloi Cardoso; Elisete 
Moretto; Luciana Custódio Rosa, 
Vilnes Gonçalves Flores Júnior, 
Ana Aquino , Waleska Vasconcellos, 
José Luis Ventura e o Bispo Meto-
dista Luiz Vergílio Batista da Rosa. 

RUAS DESTACA SAGA E LUTA DOS NEGROS

O Feminino Sagrado, do Grupo de Música 
e Dança do Instituto Afrosul Odomode
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TRANSPORTE
PL 183/2015 – Exige a divulgação das Planilhas de cus-
tos de empresas de ônibus no RS. O aumento anual das 
tarifas do transporte público gera muitos debates quan-
do associados à qualidade de serviço, e a renda média 

dos trabalhadores. Portanto é necessário ampliar a participação 
dos usuários deste serviço, nada mais justo que se divulguem 
informações dos custos, e lucros gerados pelas grandes empre-
sas rodoviárias.

TRABALHO
PL 232/2015 – Constitui a CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) na administração pública 
do RS. Atualmente regulamentada pela Norma re-
gulamentadora nº5 – Ministério de Trabalho e Em-

prego, compõe a prevenção de acidentes laborais em esfera 
pública e/ou privada.
PL 273/2015 - Cria o Programa Estadual de Oportunidade de 
Empregos para Egressos do Sistema Prisional e Adolescentes In-
fratores, no âmbito da Administração Pública do Estado do RS. 
Exige que empresas, e entidades prestadoras de serviço, ou exe-
cutoras, que participem de licitações, destinem um percentual 
de 5% de vagas de trabalho para serem ocupadas por egressos 
dos sistemas prisional e FASE, sob a tutela do Poder Judiciário.

 SOCIAL
PL 238/2015 – Direciona-se aos egressos do sistema 
prisional que tenham cumprido pena e sido soltos fora 
de sua base de domicílio, concedendo-lhes uma isenção 
de passagem no transporte público rodoviário intermu-

nicipal. A medida desestimula a prática de novos delitos e garan-
te seu retorno à sua cidade de origem.
PL 257/2015 – Concede duas passagens (uma de ida e outra de 
volta) para desempregados(as) por ano para que, em localidade 
diversa de sua base de domicilio possa procurar emprego, no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Para este benefício é ne-
cessário apresentar a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 
Social) comprovando seu último emprego.

SEGURANÇA/ LGBT
PL 296/2015 – O Brasil está em primeiro lugar no 
ranking mundial de violência contra o público LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros) o estado não contabiliza essa violência 

o que dificulta ações sociais para a obtenção de direitos, e polí-
ticas públicas que ajudem a melhorar esse panorama. O projeto 
visa incluir o item “orientação sexual”, “identidade de gênero” e 
“nome social” nos BO’s e TC’s (Boletins de Ocorrência e Termos 
Circunstanciados) no RS.

SEGURANÇA
PL 333/2015 – Instalação de câmeras de vídeo e áudio 
nas viaturas que sirvam às áreas de Segurança Pública 
e Defesa Civil. As câmeras não são utilizadas apenas 
como provas para punir maus policiais, mas também 

para comprovar a inocência dos acusados injustamente, visando 
que a atuação do agente policial seja legitimada como também 
fiscalizada. E ao mesmo tempo proteger o cidadão, independen-
te da sua classe social, cor, etnia, gênero ou orientação sexual.

SEGURANÇA TRABALHO
PLC 429/2015 – Altera a Lei Complementar nº 10.098/94, 
que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos 
servidores públicos civis do Estado do RS. (Acidente de 
Serviço). Estende a proteção concedida ao trabalhador 

da iniciativa privada ao servidor público estadual do RS, criando 
um procedimento adequado ao atendimento dos acidentados des-
de incidentes simples até óbitos que venham a ocorrer em esfera 
pública. Aproxima a Lei Estadual 10.098 à Lei Federal 8.112.

PL 291/2015 – Institui a obrigatoriedade do EPI – Equipamen-
to de Proteção Individual – na administração pública (direta ou 
indireta) do RS. Visa regulamentação de normas específicas em 
relação ao uso e ao controle dos equipamentos de proteção indi-
vidual. Cabe ao Estado zelar pela saúde e segurança dos funcio-
nários que estão expostos à riscos por conta de suas atividades 
laborais.

CIDADANIA
PL 450/2015 - Amplia a desobrigação de pagamento de 
taxas, abrangendo assim outros crimes além do roubo, 
como está redigido o artigo 3º, incisos XXIII e XXIX da 
Lei nº 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe 

sobre a Taxa de Serviços Diversos, para que a vítima obtenha 
segunda via de documentos (Carteira de Identidade Civil – CI 
–, bem como da Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, e do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV).
PL 485/2015 – Dispõe sobre o emprego da força policial nas 
reintegrações de posse em áreas urbanas ou rural, seja público 
ou privado, para fins de moradia, que só será possível, mediante 
a ordem judicial.
PL 488/2015 – Este projeto visa prover incentivos fiscais à em-
presas com mais de 100 funcionários, na medida em que reser-
vem uma porcentagem (15%) de vagas priorizadas para negros 
e indígenas. Por conta da trajetória histórica de exclusão, vivida 
por essa grande parcela da sociedade, é necessária uma medida 
que possa conferir um pouco mais de igualdade à essas pes-
soas. É de obrigação do poder público – segundo Lei Federal 
12.288/2010 Art. 39 - criar ações que igualem as oportunidades 
de trabalho para esse público.
PL 491/2015 - Proíbe que pessoas negativadas em órgãos de 
proteção, ou cadastros de restrição ao crédito, sejam excluí-
das de processos seletivos com vistas à admissão em vagas no 
mercado de trabalho. Estar negativado não pode ser um impe-
dimento para a não admissão de um candidato à vaga por ele 
disputada.

HABITAÇÃO
PL 493/2015 – Obriga a inclusão de famílias de baixa 
renda (0 a 3 salários mínimos) ameaçadas ou vítimas 
de remoção forçada a serem incluídas nos programas 
de habitação social executados pelo Governo Estadual. 

Destina 20% da renda do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
Extrema ao FEHIS – Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social, como forma de diminuir à desigualdade social em prol de 
moradia digna e de direito ao cidadão.

ENSINO
PL 489/2015 – Os profissionais de educação física para 
exercerem atividade, inclusive em educação básica, são 
exigidos de filiação em conselho, portanto é contradi-
zente com o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) onde estabelece que os pro-
fessores de quaisquer disciplina, para o exercício de sua profis-
são na educação básica se exija, ensino superior (licenciatura) 
e/ou magistério. O referido projeto veda a condição de filiação 
para o professor de educação física nas séries iniciais, tendo eles 
escolaridade adequada para o fim.
PL 495/2015 – Determina a obrigatoriedade de instalação de 
grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas, mezaninos e 
varandas, em escolas públicas de educação básica de todo o Es-
tado do RS. Aumenta a prevenção de acidentes decorrentes de 
falta de segurança para as crianças menores.
PL 457/2015 – Institui o programa “Escola Livre de Dis-
criminação por Orientação Sexual e de Gênero” na Rede 
estadual de ensino do RS. A grande evasão escolar da co-
munidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, tran-
sexuais e transgêneros), é consequência de uma realidade 
de violência, sendo necessária uma política pública que 

combata a LGBTfobia nas escolas. A conscientização das 
crianças pode reduzir práticas preconceituosas.

SAÚDE
PL 459/2015 – Institui o Dezembro Vermelho, como 
mês de combate a HIV/AIDS e outras DSTs. Neste 
período serão divulgadas atividades de cunho in-
formativo para a população, como meios preventi-

vos e de conscientização.
PL 492/2015 – Dispõe sobre a publicação, em sítio eletrônico da 
Secretaria Estadual da Saúde, das listas dos pacientes que aguar-
dam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabe-
lecimentos da rede pública de saúde. Em respeito à um déficit na 
transparência da espera do paciente na rede pública de saúde, e 
sabendo que não existem critérios bem definidos de prioridade 
nessa ‘’ fila’’ de espera, é obrigação do estado fornecer publica-
mente esses dados para controle e ciência dos usuários.

FUNCIONALISMO
PL 297/2015 – Concede isenção temporária (até um 
ano) para os servidores estaduais, enquanto perdurar 
a política de parcelamento de salários, de juros, mul-
tas e taxas de atraso de pagamentos, quanto dívidas 

com o Banrisul, CEEE e CORSAN.
PLC 494/2015 – Proíbe o parcelamento de salário dos servidores 
dos Três Poderes do Estado. Além de desrespeitar o trabalhador 
faltando com sua remuneração mensal – é ignorada a impor-
tância dos órgãos públicos para o funcionamento do sistema 
que atende a população, desfavorecendo no entanto quem mais 
precisa. Todos dependemos direta ou indiretamente desses ser-
viços e cabe ao poder público priorizar a remuneração desses 
funcionários.

FUNCIONALISMO/SEGURANÇA
PEC 237/2015 – Ingresso único na BM possibilita a 
ascensão ao posto máximo. Propõe a carreira de com-
batente composta da graduação de soldado ao posto 
de coronel, sabendo que através de sua experiência e 

capacidade poderá alcançar cargos de comando, haverá uma 
motivação maior de parte de soldados, cabos e sargentos na 
execução de suas atividades trazendo retorno significativo para 
a sociedade.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PEC 241/2015 – Extingue o Tribunal de Justiça Militar 
no RS. (ARQUIVADO)
PEC 248/2015 – Extingue o Tribunal de Justiça Mi-
litar no RS. Ao repassar uma quantia anual de R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões) de reais, o estado, desperdiça 
recursos e mantêm um órgão arcaico e ineficaz. É desnecessária 
uma justiça privilegiada e específica para os policiais militares, 
se esta mesma função poderia ser exercida com eficiência, pela 
justiça comum e por um custo muito menor.
PL 257/2016 – Cria critérios para a manutenção de benefícios 
fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. O projeto veda a manu-
tenção pelo Estado do RS de qualquer tipo de benefício fiscal a 
empresas que tenham débitos inscritos na dívida ativa da Fa-
zenda Estadual e que não tenham cumprido as contrapartidas 
acordadas nos contratos, lei ou decreto nos quais se baseia o 
benefício. O mesmo se aplica à empresas que tenham contro-
ladores ou controladas com débitos junto ao tesouro e que não 
cumpram as contrapartidas.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
PR 13/2015 – Cria o Bloco de Oposição ao Governo na ALERS.
PR 31/2015 – Inclui na lista de proposições da ALERS: Moções de 
Apoio, Solidariedade, Desconfiança e Repúdio.
PR 32/2015 - Impede arquivamento imediato de projetos dos 
deputados que se afastarem definitivamente do mandato.

O deputado Pedro Ruas deu apoio ao movimento 
pelo cercamento do Mato do Júlio, na avenida Flo-
res da Cunha, em Cachoeirinha, local que é utilizado 
por criminosos e estupradores. No dia 31 de março 
deste ano – na solenidade pelo Dia Internacional da 
Mulher – o deputado foi à tribuna da Assembleia 
Legislativa denunciar a violência que vem sendo 
praticada contra as mulheres, devendo ser exigido 
dos proprietários do já chamado “Mato do Estu-
pro”, bem como da Prefeitura local, o cercamento 
da área.  Lideradas pela advogada Ester Ramos, as 
mulheres de Cachoeirinha denunciaram a omissão 

das autoridades locais e estaduais sobre o tema. O 
movimento pelo cercamento começou no dia 8 de 
março, quando Ester Ramos, que preside o Psol de 
Cachoeirinha,  iniciou um protesto público, que ter-
minou por reunir mais de 11 mil assinaturas em um 
abaixo-assinado. O documento foi apresentado ao 
Ministério Público Estadual em 11/07/16, durante 
audiência, ocorrendo mais reuniões posteriores, 
mas o mato continua sem cercamento e o Psol 
combatendo a falta de responsabilidade da Prefei-
tura e dos proprietários, que mantém o risco brutal 
para as mulheres daquele município.

MATO DO JÚLIO: ONDE AS MULHERES SÃO ESTUPRADAS

D
os 27 projetos do líder do Psol que foram 
protocolados na Assembleia Legislativa, 
em 2015, o PL 348, que "Cria o Sistema de 

Transporte Hidroviário de Passageiros no RS" agora 
é a Lei nº 14.951. Todos os projetos foram feitos 
a partir de debates com os interessados, fossem 
os beneficiários ou entidades que os representam, 
e estão em tramitação. O que propõe a extinção 

do Tribunal de Justiça Militar (TJM), foi arquivado, 
porém o deputado Pedro Ruas protocolou outro, 
com o mesmo teor. Na sua avaliação, a manutenção 
daquela instituição tem alto custo. "Se existe uma 
crise no Estado, creio que a extinção do TJM 
representa uma parte da solução". Em novembro 
de 2016, Ruas protocolou o PL 257, que regra a 
concessão de incentivos fiscais.

PROPOSTAS CONTEMPLAM DIVERSAS ÁREAS

Projetos de Pedro Ruas

Ester Ramos comandou os protestos das mulheres.



O congelamento de gastos 
públicos, previsto na Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC 241, que no Senado rece-
beu o número 55), representa 
um ataque brutal às classes 
mais carentes de saúde e 
educação, o que significa a 
maioria do povo brasileiro, 
afirma Pedro Ruas. A preten-
são do Governo Federal em 
limitar as despesas, com base 
na variação do IPCA, aferida 
no ano anterior e congelando 
por 20 anos qualquer novo 
ajuste, será um golpe nos se-
tores mais necessitados.

A PEC DA FOME

O deputado Pedro Ruas, que 
presidiu a Frente Parlamentar 
pela Suspensão do Pagamento 
da Dívida do RS com a União 
Federal, esteve em Brasília 
com outros 15 parlamentares. 
Ruas apresentou dados que 
reforçavam que a dívida do 
Estado já havia sido paga.

RS: DÍVIDA PAGA

Em seu discurso pela passa-
gem dos 55 anos da Legalidade, 
em sessão solene na Assem-
bleia Legislativa, em 24/08/16, 
Pedro Ruas destacou a lideran-
ça inconteste de Leonel Brizola, 
protagonista do movimento da 
“Legalidade”, em 1961. Ruas re-
latou que sua formação política 
teve Brizola como mestre. En-
fatizou a visão do político gaú-
cho que lutou contra a Ditadura 
Militar e em favor do respeito à 
constituição.  O Deputado infor-
mou que só fez um projeto de 
lei sobre nome de rua em cinco 
mandatos. “Alterei o nome da 
avenida de entrada na cidade. 
Hoje é Av. da Legalidade”.

Brizola destacado

O 
déficit habitacional e a 
falta de políticas públicas 
de habitação popular em 

Porto Alegre e no Rio Grande do Sul 
têm motivado uma série de ações 
por parte do deputado Pedro Ruas. 
Ele acompanha de perto os muitos 
problemas vividos por famílias sem 
teto na região metropolitana e da 
Capital gaúcha.

Em grande expediente na 
Assembleia Legislativa, em julho de 
2016, Ruas destacou que somente 
na Capital, o déficit de moradias 
é estimado em 75 mil residências 
para atender cerca de 300 mil 
pessoas. “Sem ter onde morar, 
cresce o número de famílias em 
ocupações na Capital e Região 
Metropolitana. Temos a ocupação 
São Luiz, a Lanceiros Negros, Santa 
Rita e tantas outras. Enquanto 
não houver uma política voltada à 
área, os conflitos se multiplicam”, 
enfatizou o deputado. 

Pedro Ruas enfatizou que, pela 
primeira vez, o tema ocupações ur-
banas era tratado pelo Parlamen-
to. “Estas ocupações são o maior 
programa habitacional do País, 
maior até do que o Minha Casa, 
Minha vida. Trata-se do verdadei-
ro programa social (as ocupações 
urbanas) nesta área, até por ser 

menos oneroso”, enfatizou.
O deputado lembrou da Cam-

panha da Fraternidade de 1993, 

quando a CNBB fez a pergunta: 
Onde Moras?, mostrando que 
aqueles sem condições de respon-
der a essa pergunta eram carentes 
de cidadania. “Milhares de famílias 
no Rio Grande do Sul sofrem pela 
falta de cidadania, pois elas não 
têm endereço, não tem moradia”, 
lamentou o deputado.

Junto à Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos, o parlamentar 
do Psol vem atuando intensamente, 
ouvindo lideranças que atuam nas 
ocupações. Ruas também propôs 
uma audiência pública para tratar 
do gravíssimo problema da falta 
de moradia que atinge milhares de 
famílias em todo o Estado. 
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FALTA DE MORADIA

Sem política habitacional
cresce número de sem teto

A falta de segurança que se alastra 
em todo o Estado tem sido um dos 
temas tratados pelo deputado Pedro 
Ruas. E julho deste ano ele propôs 
e realizou uma audiência pública na 
qual o tema foi discutido com mora-
dores de várias localidades  e auto-
ridades da área. O evento realizado 
em julho deste ano no Teatro Dante 
Barone, no âmbito da Comissão de 
Segurança e Serviços Públicos da AL,  
contou com a presença de represen-
tantes de diversas instituições e do  
grupo SOS Menino Deus. O coorde-
nador Marcelo Machado, leu docu-
mento contendo os problemas da 
comunidade. Em especial a falta de 
recursos e infraestrutura à segurança 
pública e a impunidade. “São muitos 
os prejuízos dos que ali residem, mas 
o principal é o drama daqueles cujos 
familiares perderam a vida, pois o 
crime os tirou prematuramente do 
nosso convívio”, resumiu.

  O deputado Pedro Ruas relatou 
aos participantes que no mesmo dia 
havia participado de audiência públi-
ca sobre o Sistema Prisional, quan-
do foram informados sobre dados 
inacreditáveis. “Somente no Presídio 
Central atuam 500 brigadianos. Ou-
tros 350 em Charqueadas. Em toda a 
Capital, o policiamento ostensivo da 
BM dispõe de apenas 400 homens!”, 
relatou o deputado. 

Ruas se comprometeu em dar 
apoio aos pleitos, e fez uma avalia-
ção do problema.  Lembrou que ao 
assumir, o Governo Sartori decidiu – 
por medida de economia -  aplicar o 
mínimo de recursos às áreas essên-
cias. Cancelou as contratações de 
servidores que haviam feito concur-
so. Aguardavam por contratação 650 
para a Polícia Civil e 2 mil para a BM. 
“Apresentei emenda, para garantir 
as contratações, pois já vivíamos um 
grave momento. Fui vencido”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DEBATE VIOLÊNCIA

Lideranças posam para a posteridade

Além de participar de ato em 
apoio aos funcionários da Usina 
Termoelétrica de Charqueadas, o 
deputado Pedro Ruas fez pronun-
ciamento na AL em homenagem aos 
trabalhadores, pelo dia 1º de maio. 
“O Primeiro de Maio não é uma data 
comemorativa e sim um registro de 
que o trabalhador move o mundo e 
que deve, por isso, receber atenção 
nas suas lutas e reivindicações”. Ele 
classificou de “inaceitável” o fato 
de que empresas que receberam 
benefícios do Fundopem e de bancos 
de fomento, como a Gerdau e GM, 
estejam demitindo. 

Trabalhador move
o mundo, diz Ruas

Em sua fala, deputado 
cobra uma política habitacional com 
urgência, sob pena de aumentarem muito as ocupações
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