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Nesta edição
Pandemia: deputados defendem liberdade de trabalhar
Mobilização contra aumento de impostos é destaque
Duodécimo e teto de gastos são o caminho para ajuste fiscal
Sancionada política de transparência para dados da Covid-19

LIBERDADE COM
RESPONSABILIDADE
Durante todo o ano de 2020, que foi
marcado pela pandemia de Covid-19, a
Bancada do NOVO atuou para que a
economia e os setores produtivos tivessem
uma abertura gradual. O objetivo principal
sempre foi que os gaúchos pudessem
trabalhar
com
responsabilidade
e
cumprindo todos os protocolos sanitários.
Em diversas oportunidades, os deputados
do NOVO pontuaram que muitas das
restrições foram exageradas com a
população, que está sendo penalizada há
meses. Os parlamentares também
observaram com apreensão e preocupação
as medidas que prejudicam milhares de
gaúchos cuja subsistência depende de
atividades seriamente impactadas pelas
limitações estabelecidas.
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Sobre

o

modelo

de

distanciamento

controlado, que foi colocado em prática
pelo governo estadual, Fábio Ostermann e
Giuseppe Riesgo sempre apontaram que
modelos teóricos não podem substituir a
decisão de gestores públicos. Para os

Nossa equipe

deputados, esta metodologia foi um avanço

Fábio Ostermann • Giuseppe

para o RS. Mas deve servir como um guia

Riesgo • Frederico Cosentino •

para a deliberação dos governantes.

Bruno Lanzer • Pedro Moreira •
Juarez Sant Anna • Maurício

Para

os

deputados,

a

metodologia

Tomedi • Arthur Rodrigues •

representou um avanço no RS. Mas deve

Marcel Horowitz • Jota Jr. •

servir como um guia para a deliberação dos

Murilo Alves • Djonathan

governantes. Modelos não podem substituir
a própria decisão dos gestores, ainda mais
em meio a uma pandemia de proporções e
consequências tão amplas quanto trágicas.

Chiarel • Hans Fassbinder •
Augusto Scherer • Adelar
Martins • Carolina Rothmann •
Felipe Rosa • Alberto Finger
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TARIFAÇO

Atuação da Bancada contra aumento de
impostos no RS é destaque em 2020

Deputados Giuseppe Riesgo e Fábio Ostermann realizaram audiência para debater os impactos do tarifaço no setor produtivo

Em 2020, a Bancada do NOVO na Assembleia
Legislativa teve uma atuação pautada contra o
aumento de impostos e a favor do cidadão
gaúcho. Os deputados Fábio Ostermann e
Giuseppe Riesgo, em diversas oportunidades,
rechaçaram as diferentes propostas de tarifaço
apresentadas pelo governo estadual.No mês de
setembro, o posicionamento do Novo e de
demais bancadas do Parlamento resultou na
retirada da pauta de projetos da “reforma
tributária” do governador Eduardo Leite, que
trazia aumentos de até 142% sobre alimentos,
remédios e outros bens e serviços.

Durante a votação, o governo Eduardo Leite
fechou acordo para obter os votos do PT, que
impôs uma condicionante: a destinação de
recursos para a vacina da covid-19. Em diversas
oportunidades,
Ostermann
e
Riesgo
denunciaram na tribuna a demagogia da
posição.“A Assembleia entregou mais um
presente de grego para a população. Vamos
seguir tendo o ICMS mais alto da região Sul. A
emenda do PT não teve cabimento, pois a vacina
para a COVID-19 virá de recursos e de um
provimento logístico federal”, atacou Fábio
Ostermann.

Já em dezembro, o governo insistiu na
intenção de aumentar impostos e encaminhou
novamente para a Assembleia um projeto de
aumento do ICMS. Após uma sessão que durou
cerca de oito horas e contou com várias
discussões, o Parlamento aprovou - por 28
votos a 25 - a matéria. Conforme a proposta, a
alíquota de combustíveis, energia e
telecomunicações continua no patamar de
30% em 2021. Os deputados Fábio Ostermann
e Giuseppe Riesgo se manifestaram contra em
inúmeras ocasiões e votaram contra o PL
246/2020.

Na mesma linha, Giuseppe Riesgo também fez
duras críticas ao fato do governo ter acatado
emenda da bancada do PT, que é sempre contra
o corte de gastos, de acordo com o deputado. "O
texto tem justificativa ideológica. Esta emenda
pisou em cima dos governos de Eduardo Leite e
de José Ivo Sartori e ainda aumenta impostos
por mais um ano. O PT sambou na cara do PSDB
e do MDB." Em 2021, a Bancada do NOVO
continuará vigilante e irá combater qualquer
proposta para aumentar tributos e onerar a vida
do cidadão gaúcho.
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SUBCOMISSÃO

Relatório apontou que pacote do governo Leite
foi a consolidação do aumento de impostos
Após ouvir dezenas de entidades e analisar os
impactos de todos os projetos encaminhados
pelo governo, o deputado Giuseppe Riesgo,
relator da Subcomissão da Reforma Tributária na
Assembleia Legislativa, apontou que o pacote do
governo Leite foi a consolidação do aumento de
impostos no Rio Grande do Sul. Riesgo sustentou
que, depois de quatro anos de majoração nas
alíquotas modais de ICMS, o objetivo do governo
foi, principalmente, não perder essa arrecadação,
ao invés de simplificar e melhorar de fato o
sistema tributário gaúcho. “A ‘reforma tributária’
enviada pelo Executivo infelizmente esteve bem
aquém do que julgo necessário para a melhoria
do ambiente de negócios do nosso Estado”,
avaliou. Com mais de 300 páginas, o relatório foi
a conclusão dos trabalhos da Subcomissão que
realizou dez reuniões, dois painéis e uma
audiência pública, em pouco mais de dois meses.

"A ‘reforma tributária’ enviada pelo
Executivo infelizmente esteve bem
aquém do que julgo necessário para
a melhoria do ambiente de negócios
do nosso Estado"
Deputado Giuseppe Riesgo

NOVOS CARGOS

NOVO trabalha no combate à privilégios
no Ministério Público e Defensoria
Ao longo de 2020, o NOVO buscou trabalhar no
combate aos privilégios dos principais poderes e
órgãos do Rio Grande do Sul. Por exemplo, os
deputados votaram contra o projeto de lei que
cria plano de carreira para os servidores do
Ministério Público. Porém, a matéria foi aprovada
pela Assembleia Legislativa por 42 votos
favoráveis e 8 contrários. Para Ostermann e
Riesgo, o projeto fere frontalmente a Lei Federal
Complementar 173/2020, que permitiu o socorro
de R$ 60 bilhões da União, e vedou o aumento de
despesas na pandemia aos estados e municípios
que receberam ajuda.
“Poderemos ter uma avalanche de aumentos
programados para 2022, ano em que certamente
o governo ainda estará enfrentando dificuldades
fiscais”, afirmou Fábio Ostermann.
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A Bancada também atuou contra os cinco
projetos de lei que criam 21 novas defensorias
públicas, com impacto de quase 13 milhões por
ano, que tramitam no Parlamento.
Os deputados reconhecem a importância da
Defensoria Pública na prestação dos serviços
jurisdicionais, mas apontam que o Executivo vai
arcar com um aumento significativo de gastos
que não terão como ser pagos.
“A Defensoria é um órgão importante, como
tantos outros. Mas diante de um cenário de
déficit projetado de R$ 7,9 bilhões para 2021,
precisamos ter responsabilidade frente ao futuro
do estado e evitar o agravamento da crise por
meio do aumento de gastos”, disse Riesgo.
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AÇÃO POPULAR

Deputados ingressam na Justiça contra
pagamentos a conselheiros do TCE

Um grupo de 16 parlamentares - incluindo os
deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo ingressou uma ação popular contra pagamentos
irregulares feitos a conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) no final de 2019. Na
petição, os deputados alegam que a distribuição
de R$ 1,2 milhão aos conselheiros Alexandre
Postal (R$ 471 mil), Iradir Pietroski (R$ 300 mil) e
Marco Peixoto (R$ 448 mil) foi ilegal e provocou
grave dano ao erário. Também foi requerida a
anulação do ato que autorizou o pagamento e a
devolução imediata dos valores aos cofres
públicos.
A decisão de fazer os pagamentos aos membros
do Órgão de Fiscalização foi tomada pelo Pleno
do TCE, em reunião administrativa. Na ocasião,
a Corte aprovou, por unanimidade, a
indenização de férias vencidas e licenças prêmio
não gozadas a conselheiros e também a
servidores do Tribunal. Ao todo, mais de R$ 30
milhões foram distribuídos. Os valores pagos a
conselheiros variam entre R$ 80 mil e R$ 700 mil.
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O assunto veio à tona em meio à votação do
pacote de reformas do governo estadual e
provocou forte reação de parlamentares. "É
evidente que esses pagamentos geraram
perplexidade. Alguns dos conselheiros, em um
contexto de aguda crise fiscal, em época de
reformas na previdência e na carreira dos
servidores, chegaram a receber, de maneira
repentina, mais de meio milhão de reais", diz a
ação popular. Indignados com a situação,
deputados encaminharam, ainda em janeiro, um
pedido de informações ao TCE. Depois disso, foi
lançada uma Frente Parlamentar de Combate aos
Privilégios para enfrentar essa e outras
irregularidades e imoralidades no setor público.
As respostas ao pedido de informação revelam
que o TCE contabilizou, de forma irregular, o
tempo de mandato parlamentar no cômputo das
licenças prêmio indenizadas a conselheiros.
Conforme a ação popular, o período como
deputado serviu para inflar a indenização paga a
Peixoto, Pietroski e Postal.
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LEGISLATIVO

Projetos protocolados

PL 274/2020
Com o objetivo de colocar uma lupa nos
incentivos fiscais concedidos pelo governo e
tornar mais efetiva a destinação desses
recursos no Rio Grande do Sul, o deputado
Fábio Ostermann apresentou um projeto de
lei estabelece critérios para a avaliação de
benefícios como isenção fiscal e crédito
presumido.

PR 26/2019
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto
de autoria do deputado Fábio Ostermann
que agiliza o trâmite de propostas
simbólicas. A matéria teve 50 votos
favoráveis e nenhum contrário. Com a
aprovação, matérias que, por exemplo,
batizam
rodovias,
instituem
datas
comemorativas ou criam rotas turísticas não
precisarão ser apreciadas pelos deputados
em Plenário. Conforme a nova resolução,
projetos de interesse regional passarão a ser
aprovadas apenas com o aval de uma
comissão de mérito.
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PL 281/2020
O deputado Giuseppe Riesgo apresentou projeto
de lei para tornar definitivo o regime optativo de
substituição
tributária,
mecanismo
que
desburocratiza o pagamento de ICMS no Rio
Grande do Sul. Com a proposta, o parlamentar
quer que a medida seja incorporada de forma
permanente na legislação gaúcha. Atualmente, o
governo do Estado vem prorrogando a vigência do
modelo que deve se estender até o final de 2021.
Conforme dados da Secretaria da Fazenda,
aproximadamente 200 mil empresas gaúchas já
adotaram o sistema de tributação.

PL 32/2020
Deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo
protocolaram projeto de lei para universalizar a
meia-entrada no Rio Grande do Sul. Se aprovada, a
proposta garantirá a todos que residem no estado
o direito de pagar a metade do valor do ingresso
em eventos culturais. Na prática, o projeto corrige
as distorções criadas pela política nacional da
meia-entrada e torna mais igualitário o acesso à
cultura e ao lazer no RS.
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DESBUROCRATIZAÇÃO

Proposta que agiliza trâmite projetos
simbólicos na Assembleia é aprovada
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de autoria
do deputado Fábio Ostermann (NOVO) que agiliza o
trâmite de propostas simbólicas. A matéria teve 50
votos favoráveis e nenhum contrário. Com a
aprovação, matérias que, por exemplo, batizam
rodovias, instituem datas comemorativas ou criam
rotas turísticas não precisarão ser apreciadas pelos
deputados em Plenário. Conforme a nova resolução,
projetos de interesse regional passarão a ser
aprovadas apenas com o aval de uma comissão de
mérito.
Segundo Ostermann, a iniciativa garante mais tempo
para os deputados se debruçarem sobre temas
relevantes, que trazem efeito direto na vida de todos
gaúchos.
A maioria dos projetos aprovados pela Assembleia em
2020 tem caráter simbólico. Dos 35 projetos que
foram protocolados por deputados e aprovados no
Plenário tiveram o aceite do Plenário neste ano, 23
não possuem efeito prático.

"Não podemos preencher a pauta de
votações com matérias que têm
pouco efeito prático e prejudicam o
debate sobre temas relevantes.” Fábio Ostermann

PACOTE DO EXECUTIVO

Reformas e privatizações trilham a
reestruturação do Estado
No início de 2020, a Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul aprovou a reforma da carreira e da
previdência dos servidores públicos estaduais.
Com apoio integral da Bancada do Partido Novo,
os parlamentares avalizaram a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 285/2019, de
autoria do Poder Executivo.Principal matéria do
pacote de reformas do governo de Eduardo Leite,
a proposta alterou a estrutura de remuneração do
funcionalismo e ratificou novas regras para a
aposentadoria dos servidores, adequando a
previdência estadual às novas regras da reforma
federal.
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O deputado Fábio Ostermann ressaltou que essas
medidas serão essenciais para o RS voltar a se
desenvolver e aderir ao Regime de Recuperação
Fiscal.
"O Rio Grande do Sul, infelizmente, ficou parado
no tempo, com uma série de penduricalhos que já
foram extintos há 20 anos no governo federal.
Vivemos em um Estado maltratado pela crise, que
- ano após ano -, recorre a aumentos de impostos
para cobrir o crescimento das nossas despesas. E
a única forma de mudar isso é contendo as
despesas", destacou o parlamentar
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COMBATE AOS PRIVILÉGIOS

PECs do Duodécimo e do Teto de Gastos
são o caminho para enfrentar o
problema fiscal no RS

Mesmo com a pandemia, que limitou por boa
parte de 2020 as votações e reuniões presenciais
na Assembleia, o duodécimo e o teto de gastos
foram dois temas que pautaram as discussões
entre os parlamentares. [Em novembro,
deputados de nove bancadas protocolaram uma
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que
fixa um teto de gastos para o governo. O texto
contou com o apoio de 21 deputados estaduais,
além de entidades como Fiergs e Federasul. A
proposta foi construída em um período de dois
meses, tempo em que foram coletadas as
assinaturas.
“Construímos esse projeto com o apoio de
muitos deputados. É uma medida que visa
ajudar o governo a enfrentar o problema fiscal
do nosso Estado. Precisamos aprofundar o ajuste
das contas públicas contendo o crescimento dos
gastos, em vez de apelar novamente para o
aumento de impostos", defendeu o líder da
Bancada do Partido Novo, Fábio Ostermann.O
objetivo principal da PEC é estabelecer por 20
anos um freio nas despesas do Estado.
Conforme a proposta, os gastos dos Poderes e
órgãos só poderão crescer no limite de 90% da
inflação ou do crescimento das receitas.
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De acordo com estimativa feita pela Bancada do
NOVO com base no orçamento de 2019, a PEC
pode representar uma economia anual de
aproximadamente R$ 470 milhões.
O deputado Giuseppe Riesgo, outro parlamentar
proponente da PEC, menciona ainda que nos
últimos cinco anos, enquanto as alíquotas de
ICMS estiveram temporariamente elevadas, “a
receita do Estado cresceu 3%, mas as despesas
tiveram um crescimento de 11%. Isso mostra que
quanto mais o governo arrecada, mais ele gasta".
Em junho, 19 deputados protocolaram a PEC do
Duodécimo, com o objetivo de tornar mais justos
os repasses todos os poderes, MP, Tribunal de
Contas e Defensoria Pública.
No entanto, como o deputado Sebastião Melo
(MDB) - um dos signatários - renunciou o
mandato, a proposta foi arquivada no
Parlamento.
No final de 2020, o Executivo encaminhou para a
Assembleia a PEC 286/20, que trata do duodécimo
e do teto de gastos. A Bancada do NOVO trabalha
para implantar melhorias no texto e tornar a
medida eficaz.
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SAÚDE

Sancionada lei que institui política de
transparência para dados da Covid-19
O Governo do Estado sancionou a lei que institui
a Política Estadual de Transparência nas Ações de
Combate ao Coronavírus. Em outubro, a proposta
dos deputados Giuseppe Riesgo e Fábio
Ostermann (NOVO) e da deputada Silvana Covatti
(PP) foi aprovada por unanimidade.
O objetivo da lei sancionada é que o Poder
Executivo melhore as suas ferramentas de
publicidade em dois aspectos: sobre as despesas,
contratações e repasses relacionados à
pandemia; e em relação aos dados, estatísticas,
estudos e informações em geral.
O deputado Giuseppe Riesgo destaca a relevância
da lei que consolida boas práticas na divulgação
de dados, uma vez que o Rio Grande do Sul
continua registrando casos de Coronavírus.
“Ainda estamos convivendo com uma pandemia,
que não pode servir de justificativa para
descuidos com a transparência pública.”

"Ainda estamos convivendo com uma
pandemia, que não pode servir de
justificativa para descuidos com a
transparência pública"
Deputado Giuseppe Riesgo

DOAÇÕES

Deputado entrega milhares de EPIs para
hospitais da Região Metropolitana
Uma série de boas ações marcou a atuação do
deputado Fábio Ostermann nos últimos meses. O
parlamentar visitou hospitais da Região
Metropolitana para entregar a doação de
milhares de Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs).

A entrega dos equipamentos de proteção foi
viabilizada por meio de um empresário gaúcho e
apoiador do mandato, que procurou Ostermann
com o intuito de contribuir para ações de
enfrentamento à pandemia. O valor estimado
das doações é de R$ 500 mil.

Ao todo, foram destinados aproximadamente 31
mil aventais e 17 mil máscaras para o uso dos
profissionais que estão na linha de frente de
combate à pandemia.

Receberam os EPIs o Hospital Geral de Novo
Hamburgo, Hospital de Viamão, Hospital Vila
Nova (Porto Alegre), Hospital Nossa Senhora das
Graças (Canoas) e Hospital Bom Jesus (Taquara).
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Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo
Deputados Estaduais pelo Partido NOVO na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

