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PLANO DE CARREIRA  
Precisamos ficar atentos!

II SEMINÁRIO ASTEC  
O Regime Próprio de Previdência 

em Porto Alegre 

CONHEÇA E PARTICIPE DAS NOVAS SEÇÕES  
Hobby, Gastronomia  e Turismo 
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Prezado(a) associado(a),

Muito se tem discutido acerca do papel das as-
sociações e, como é natural no nosso caso, o foco 
recai sobre entidades de servidores da Prefeitura de 
Porto Alegre, a nossa PMPA, sem prejuízo do valo-
roso papel cumprido pelo Simpa, o nosso Sindicato. 
   O dicionário Aurélio define associativismo como 
“movimento organizado ou prática de associação 
de grupos sociais, notadamente de grupos labo-
rais ou setoriais”. Já, na vida real, o termo encerra 
grande diversidade de sentidos. Outra vez, no nosso 
caso em especial, o intuito é de assegurar direitos e 
valorizar os profissionais que constroem a cidade. 
   Mas, desenvolver atividades associativas não é 
tarefa fácil e tampouco pacífica. Ter claros o tem-
po todo os limites do nosso papel e administrar 
interesses, por vezes paradoxais, exige jogo de 
cintura e bom senso, além de disponibilidade para 
trabalhar em prol do coletivo e resiliência para 
enfrentar os reveses de um cotidiano de árduas lu-
tas, que nem sempre atingem o sucesso almejado. 
   Associativismo é, ainda, a soma de esforços dis-
tintos na direção dos objetivos comuns de uma 
categoria, renunciando-se às diferenças de várias 
ordens em nome do que é maior: o direito e a va-
lorização do conjunto. Essa é, portanto, uma prá-
tica solidária, em que os participantes defendem 
seus pontos de vista nas instâncias adequadas e, 
vencidas essas, abraçam as posições de suas enti-
dades, assumindo os riscos dos ônus e dos bônus 
dos porvires. Nesse âmbito, a Astec e a categoria 
municipária têm muito a agradecer aos colegas 
que trabalharam na construção do projeto de lei 
que corrigiu o chamado efeito cascata, sem pre-
juízo aos vencimentos de todos, em especial ao 
atuário Dalvin de Souza, nosso sócio, pela sua 
importante  atuação no grupo de trabalho. Re-
gistrado o indispensável reconhecimento, e no 
cumprimento do nosso papel associativo, é com 

PALAVRA DA PRESIDENTE

BIÓL. ISABEL  C. JUNQUEIRA
Presidente da Astec.

grande satisfação que 
apresentamos a 36ª edi-
ção da Revista da Astec, 
contando mais um capí-
tulo da história da nos-
sa associação na defesa 
dos interesses dos técni-
cos de nível superior no 
conjunto dos municipários – uma história escri-
ta em várias frentes; que mostra que qualquer 
avanço, por modesto que pareça, é fruto do em-
penho de muitos; que revela a importância do as-
sociativismo, o valor da Astec e de suas coirmãs.  
 Efeito cascata, Plano de Carreira e Seminá-
rio de Previdência são temas que têm exi-
gido a atenção dos municipários porque de 
seus encaminhamentos dependem nosso fu-
turo profissional e o que vem depois dele: o 
tempo de usufruir um merecido descanso.  
   Além das notícias sobre todas as atividades das 
quais a Astec participou, dos artigos técnicos, da 
charge, que foi ampliada, e da sempre presente 
seção cultural, nossa publicação inova, inaugu-
rando mais duas seções: a “Pelo Mundo”, que vai 
mostrar fotos das viagens feitas pelos sócios e 
que deixaram boas lembranças, e a “Hobby”, um 
relato muito especial de associados que desen-
volvem ocupações paralelas às suas atividades 
profissionais e que, às vezes, acabam até se tor-
nando uma nova profissão após a aposentadoria. 
   Também aproveitamos esta oportunidade para 
convidá-lo a participar da edição 37 da Revista 
da Astec, que já está sendo gestada. Confira as 
instruções no nosso site www.astecpmpa.com.br 
e curta nosso noticiário em www.facebook.com/
astecpmpa. Ah, e não esqueça: vem aí a Festa de 
21 Anos da Astec. Prepare-se! Desejamos a todos 
uma proveitosa e compensadora leitura!
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DESTAQUE

A história e a gestão 
do Previmpa foram 
tema do encontro, na 
tarde de 16 de julho, 
no auditório da Escola 
de Gestão Pública. Dez 
palestrantes elogia-
ram a iniciativa da As-
tec e relembraram de-
talhes da construção 
do Departamento Mu-
nicipal de Previdência 
dos Servidores, aos 
associados da Astec e 
demais municipários 
presentes. 

Apesar da chuva torrencial 
que caía sobre a capital, mais 
de 50 servidores aproveitaram a 
tarde para aumentar seus conhe-
cimentos sobre o Regime Próprio 
de Previdência em Porto Alegre. 
E, ao final do evento, após a di-
vertida apresentação do diretor 
administrativo da Astec, adm. 
Herni Michel, sobre como levar 
a vida depois da aposentadoria, 
a plateia solicitou uma nova edi-
ção, para aprofundar as informa-
ções e tirar dúvidas.

A diretoria executiva aceitou 
o desafio e seguirá trabalhando 
para disponibilizar no site da en-
tidade as respostas às perguntas 

Aposentadoria  
Astec realiza II Seminário  
“O Regime Próprio 
de Previdência em Porto Alegre”

formuladas pela plateia, e tam-
bém os materiais apresentados 
no evento, com os contatos dos 
palestrantes.

O Seminário foi moderado 
pelo diretor de relações sindi-
cais e trabalhistas, téc. com. soc. 
Adroaldo Corrêa, que abriu os 
trabalhos com uma saudação aos 
colegas que aceitaram colaborar 
com o evento, e compôs a mesa 
com a presidente da Astec, biól. 
Isabel Junqueira, e o diretor-ge-
ral do Previmpa, arquiv. Laerte de 
Oliveira. Isabel falou sobre o es-
forço para atender a demanda de 
dúvidas sobre o funcionamento 
da previdência. Ele cumprimen-

A presidente da Astec, bióloga Isabel 
Junqueira aceitou o desafio de dar 
continuidade ao tema previdência.

O Seminário foi moderado pelo diretor de relações sindicais e trabalhistas, o técnico em 
comunicação social Adroaldo Corrêa. A presidente da Astec, bióloga Isabel Junqueira 

e o diretor geral do Previmpa, arquivista Laerte de Oliveira, abriram o evento.
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O administrador Renan da Silva Aguiar, presidente do Conselho de 
Administração, e o assistente administrativo Diego Rodrigues Velho, 
presidente do Conselho Fiscal do Previmpa, abordaram 
“O papel dos conselhos na estrutura de governança”.

Aposentadoria  
Astec realiza II Seminário  
“O Regime Próprio 
de Previdência em Porto Alegre”

tou a Astec, da qual é associado, 
pela iniciativa e, mais tarde, em 
sua palestra “Atualidade, perspec-
tivas e desafios do Regime Próprio 
de Previdência Social da Prefeitura 
de Porto Alegre” disse, ainda, que é 
importante que se enfrente o des-
conhecimento do assunto por par-
te dos servidores. Oliveira também 
recapitulou avanços como a aqui-
sição da sede própria, que deverá 
estar disponível no próximo ano, e 
do Fundo de Reaparelhamento do 
Previmpa (FRAP), aprovado em 15 
de maio último. Sua palestra foi se-
guida pelas exposições dos demais 
colegas.

 A adm. Adriana Paltian, primei-
ra diretora-geral do Previmpa e di-
retora administrativa da Astec na 
gestão 2013/2014, que abordou o 
“Histórico da previdência social no 
município de Porto Alegre”, se dis-
se emocionada com o convite e or-
gulhosa de ter feito parte do início 
da história do Departamento.

O atuário Dalvin Gabriel 
de Souza, do Comitê 

de Investimentos, 
a assistente 

administrativo Ingrid 
de Souza e a adm. 

Cárin Cecília Carvalho 
integram o grupo 
Disseminação da 

Cultura Previdenciária. 

O contador Rodrigo Machado Costa, diretor Administrativo Financeiro, e o economista 
Tiago Iesbik, chefe da Unidade de Investimentos e integrante do Comitê de Investimentos, 
descreveram as linhas mestras da política de gestão financeira do Previmpa.

O coordenador 
de Investimentos 

e Aplicações 
Financeiras 
do IPERGS, 

administrador 
Alex Trindade, 

destacou a política 
de investimentos 

do Instituto em 
empresas de bom 

potencial lucrativo.

A administradora Adriana Paltian ficou 
emocionada ao lembrar do início 

da história do Previmpa. 
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DESTAQUE

O adm. Renan da Silva Aguiar, 
presidente do Conselho de Ad-
ministração, e o assistente admi-
nistrativo Diego Rodrigues Velho, 
presidente do Conselho Fiscal, 
abordaram “O papel dos conselhos 
na estrutura de governança”.

O atuário Dalvin Gabriel de 
Souza, integrante do Comitê de 
Investimentos, a assist. adm. In-
grid de Souza, chefe da Unidade 
de Apuração de Tempo de Contri-
buição e Registros, e a adm. Cárin 
Cecília Carvalho, chefe da Unidade 
de Concessão e Revisão de Apo-
sentadorias, integram um grupo 
chamado Disseminação da Cultura 
Previdenciária. Eles falaram sobre 
os três pilares do sistema do Pre-
vimpa (obrigatório, contributivo e 
solidário) e sobre os dois regimes 
da previdência brasileira: o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), 
caso do INSS, e o Regime Próprio da 
Previdência Social (RPPS), como o 
Previmpa, além do abono perma-
nência, entre outros temas.

No segundo bloco do evento, o 
cont. Rodrigo Machado Costa, di-
retor Administrativo Financeiro, e 
o econ. Tiago Iesbik, chefe da Uni-
dade de Investimentos e integrante 
do Comitê de Investimentos, trata-
ram da “Perspectiva da gestão de 
fundos: capitalização e repartição 
simples”. Eles descreveram as li-
nhas mestras da política de gestão 
financeira do Previmpa, que busca 
o equilíbrio por meio de metas atu-
ariais, benchmark e reuniões técni-
cas bimestrais com outros RPPSs.

E o coordenador de Investi-
mentos e Aplicações Financeiras 
do IPERGS, adm. Alex Trindade, 
apresentou “A Experiência do IPE/
RS”, com destaque para a política 
de investimentos do Instituto em 
empresas que apresentem bom 
potencial lucrativo, que busca não 
limitar-se a aplicações financeiras.

Mesmo com o dia 
frio e chuvoso, 
servidores, 
de diversas secretarias
aproveitaram 
para aprender 
sobre o sistema 
de previdência e ouviram 
atentamente
as palestras técnicas. 

O atual diretor-geral do Previmpa, arquivista Laerte Campos de Oliveira, demonstrou 
preocupação com o pouco interesse dos servidores em conhecer o sistema previdenciário. 

O diretor 
administrativo 

da Astec,  
administrador

Herni Michel, 
fez uma bem-

humorada 
apresentação de 

encerramento sobre 
como encarar a 
aposentadoria 

como uma nova 
etapa da vida.

O servidor mais perto da previdência
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Santana de Abreu & Lubianca 
Advogados Associados
Assessoria jurídica. 
3019-5909, 3321-1532, 3321-1670 
sael@sale.adv.br

STB – Student Travel Bureau
Descontos na taxa de assessoria STB 
em matrícula de cursos no exterior, 
na carteira mundial do estudante ISIC 
e na assistência de saúde ISIS.
4001-3000, com Alessandra Hintz
ssoares@stb.com.br

SBTur Viagens
Descontos na adesão dos planos 
de viagens, turismo e hospedagem. 
3216-5500, com Ismael
poa.ismael@sbtur.com

Rota Cultural
Descontos em pacotes rodoviários 
e aéreos. - Contate (51) 3348-1649
news@rotacultural.com.br

Assessoria Jurídica Márcio 
Paixão & Adriano Beltrão 
Advogados Associados
Primeira consulta gratuita. 
3013-5855 • 
atendimento@mpab.com.br

Condotta Assessoria Empre-
sarial & Adm. de Condomínios
Serviços contábeis e administração 
de condomínios conforme tabela, 
com descontos especiais para 
associados, seus cônjuges e filhos.
3241-0004, com Karine. 
rosilene@condotta.com.br

Sogipa
Desconto no valor do salão e dois meses 
de musculação para Associado ou um 
dependente. 9842-9606, com Sônia 
rosane@sogipa.com.br

Brasas Idiomas
Descontos nas mensalidades pagas 
até o dia 5 de cada mês.
3028-1616, com a Recepção 
poa@brasas.com

Minds English School
Desconto no valor total do curso.
3425-7800  - jessicaizaguirre@
mindsidiomas.com.br

Cia dos Óculos
Descontos à vista e sem acréscimo 
nas compras a prazo.
3024-0852, 3019-0852, 3062-
0852, 3062-0853 - contato@
ciadosoculos.com.br

Caburé Seguros
Seguros, assistência pós-vida e 
responsabilidade civil familiar, com 
atendimento qualificado. 2111-5300  
cabure@cabure.com.br

Hospital Moinhos de Vento
Desconto na aplicação de 
vacinas para associados e 
dependentes. 3327-7073 
• vacina@hmv.org.br

Unimed
Planos Unifácil, Unipart e Unimax, com 
carências de 24 horas, sem limite para 
muitos serviços, inclusive consultas 
psiquiátricas, sessões de fisioterapia e 
acupuntura, entre outros. 3217-2921 • 
atendimento@astecpmpa.com.br

Centro Clínico Gaúcho
Plano Hospitalar Global Standart,
com acomodação em apartamentos
semi-privativos e assistência 
odontológica. 3217-2921 • 
atendimento@astecpmpa.com.br

Maxidente
Plano clínico com desconto em folha, 
ortodontia, implantes, próteses, cirurgias 
e clareamento a laser. 3216-3210 • 
maxidente@maxidente.com.br

Estácio / FARGS –
Faculdades Rio-grandenses
Descontos em EaD, pós-graduação / 
MBA,Mestrado e Doutorado e cursos 
livres. 3214-1111 • 3341-2512

CONVÊNIOS

Mais detalhes sobre os convênios no nosso site: www.astecpmpa.com.br
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A quarta-feira, 08 de julho, termi-
nou em comemoração para os munici-
pários de Porto Alegre. Com os votos 
unânimes dos 32 vereadores presen-
tes, a Câmara Municipal aprovou o fim 
do chamado efeito cascata – sobre-
posição de gratificações que, desde 
2010, ameaçava a integridade dos 
vencimentos dos servidores. 

O Projeto de Lei Complementar do 
Executivo (PLCE) 014/2015 e o Proje-
to de Lei do Executivo (PLE) 017/2015 
foram construídos por uma Comissão 
formada por municipários, com a va-
liosa contribuição do atuário Dalvin 
Gabriel José de Souza, do Previmpa, 
associado à Astec. Na mesma seção, 
foi aprovada, ainda, uma Mensagem 
Retificativa ao PLE 017/15. A sessão 
foi longa e atribulada, chegando a ser 
suspensa por cinco minutos. Mas, no 
final, a aprovação dos PLs foi come-

morada pelas arquibancadas lotadas.
Os projetos de lei que atingiram o 

objetivo de adequar o sistema de re-
muneração à Lei 19/1998, que proíbe 
o efeito cascata, sem perdas na car-
reira, nem agora, nem no futuro fo-
ram fruto da intensa mobilização dos 
municipários. Desde agosto passado, 
foram muitos os movimentos para 
tentar abrir negociação com o gover-
no, chegando à greve, que perdurou 
15 dias. 

Em 2010, o Ministério Público do 
Estado (MPE) ingressou com ação ci-
vil pública para alterar o cálculo da 
remuneração de servidores ativos e 
aposentados desde 1998, adequan-
do-o à Emenda 19/98. O objetivo era 
que não houvesse mais sobreposição 
de gratificações e vantagens, o efeito 
cascata. Em agosto de 2014, decisão 

Plano de Carreira & Efeito Cascata
ESPECIAL

Fim do efeito cascata na 
data-base sem perdas 
é vitória dos Municipários  
A aprovação dos projetos de lei que corrigem 
o cálculo da remuneração dos servidores sem 
perdas, nem agora, nem no futuro da carrei-
ra, é uma vitória decorrente da intensa mobi-
lização da categoria. Desde 2010, a ameaça 
de cortes ao redor de 30% nos vencimentos 
pairava como uma espada sobre as cabeças 
dos municipários. A partir de agosto de 2014, 
a situação se agravou, após decisões desfavo-
ráveis aos recursos judiciais e às dificuldades 
nas negociações com o governo sobre o efeito 
cascata, a data-base e o plano de carreira. Mas, é 
preciso permanecer atentos à questão do plano de 
carreira, sobre o qual a administração segue em si-
lêncio. Confira todos os detalhes nestas páginas.

“Nenhum centavo a menos! 
Nem a mais!”

Fotos por:
Ruvana De Carli/CarliCom 

Eduardo Lange/Astec
Anna De Carli/CarliCom
Silvia Fernandes/Simpa 

Rita Escobar/CarliCom 
Cassiana Martins/CMPA

Foto: Anna De Carli 
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Plano de Carreira & Efeito Cascata

Astec presente ao Ato Público que 
ocupou o Paço Municipal, em defesa da 
preservação dos vencimentos. 
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do Tribunal de Justiça (TJ) determi-
nou a revisão do cálculo. Os efeitos 
da ação não são retroativos e passam 
a valer a partir do seu término. O 
município recorreu, mas não obteve 
efeito suspensivo. 

Entidades mobilizadas 
para evitar redução de salários

Em 19 de novembro de 2014, repre-
sentantes da Astec, Acespa, AFM, Asad 
e Assimfaz,  foram recebidos pelo Co-
mitê Gestor do Plano de Carreira, en-
quanto o Simpa estava reunido com o 
secretário da Administração, Elói Gui-
marães e sua equipe. No encontro, as 
entidades protocolaram ofício ao pre-
feito José Fortunati solicitando audi-
ência para discutir o “efeito cascata” e 
as possíveis consequências deste so-
bre os salários dos servidores. Ao final 
da reunião com o Simpa, o secretário 
Elói; a assessora Maria  Leonor Carpes; 
o secretário adjunto da Fazenda, Eroni 
Izaias Numer; a supervisora de Recur-

sos Humanos, Susana Coelho, e o pro-
curador Marcelo Dias Ferreira recebe-
ram as associações. A conversa foi em 
tom tranquilizador, tendo o procura-
dor Marcelo reiterado diversas vezes 
que “não existe possibilidade de ha-
ver cortes nos salários”, e informado 
que  existia um grupo técnico traba-
lhando para corrigir a situação, além 
do que o prefeito, em conjunto com 
o Simpa, estaria procurando todos os 
recursos para solucionar a questão”. 

Ato público 

Na manhã do dia 20/11, cerca de 
dois mil municipários ocuparam o Paço 
Municipal, em defesa da preservação 
dos salários. Os servidores usaram ca-
misetas e pintaram no asfalto a frase 
“Nenhum centavo a menos!” que, de 
acordo com o Simpa, foi utilizada pelo 
prefeito Fortunati, durante reunião do 
dia 19/11, para ilustrar a disposição 
do governo em resolver o problema.   

Assembleia Geral

Na tarde de 24 de novembro de 
2014, reunidos em assembleia geral, 
no Centro de Eventos do Parque Har-
monia, os municipários deliberaram a 
ampliação do grupo de trabalho (GT) 
formado pelo Simpa e pelo governo 
para discutir a elaboração do Proje-
to de Lei (PL) que estabelece a nova 
forma de cálculo dos salários dos 
servidores, sem o “efeito cascata”. 
Ingressam no GT dois representantes 
das associações, além dos seis dire-
tores do sindicato e dois membros 
de sua base. A assembleia também 
decidiu pelo imediato envio do PL 
dos servidores à Câmara Municipal, 
pela adoção do estado de greve e 
de um calendário de mobilização, 
a fim de evitar que a questão fosse 
“empurrada” pelo governo até 2015. 

Portaria 504, de 26/11, 
institui Grupo de Trabalho

A divulgação da Portaria 504, de 26 
de novembro de 2014, está no Diá-
rio Oficial de Porto Alegre (DOPA) da 
quinta-feira, 27/11, e apresenta os 
componentes do Grupo de Trabalho 
(GT) encarregado de elaborar o Proje-
to de Lei (PL) que deverá estabelecer 
um novo sistema remuneratório para 

O placar da Câmara Municipal registrou os 
32 votos unânimes dos vereadores.
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os servidores municipais da capital, 
corrigindo o “efeito cascata”. Entre 
os integrantes do GT, estão os repre-
sentantes das associações: o atuário 
Dalvin Gabriel José de Souza (Astec) e 
o assistente administrativo Carlos Luz 
(Asad). Os  representantes titulares 
foram indicados em reunião realizada 
na sede da Acespa, no dia 25/11, com 
a participação da Astec, Acespa, As-
contec, Asad, Asta e APMPA. Durante 
o encontro, também foram indicados 
como suplentes para o GT os associa-
dos da Astec, adm. Herni Michel (Pre-
vimpa) e Rosangela Pacheco (SMS).

Municipários entregam propos-
ta  de  Projeto de Lei ao prefeito

O Grupo de Trabalho do Projeto de 
Lei do Efeito Cascata entregou minu-
ta do PL ao prefeito José Fortunati, no 
dia 10 de dezembro de 2014. A me-
dida foi tomada tendo em vista que 
o secretário da Administração, Elói 
Guimarães, apesar de reiterar em di-
versas ocasiões que o governo queria 
corrigir o passado, mais uma vez não 
apresentou proposta concreta ao GT 
para adequar o sistema remunerató-
rio à Emenda Constitucional 19/98. 
Dessa forma, já naquele momento não 
havia mais garantia de mautenção do 
salários dos servidores, dado que o 
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ESPECIAL

Silvana Conti e Raul Giacobone, do Simpa, 
com o presidente do Legislativo, Mauro 
Pinheiro (c).

Fo
to

: C
as

si
an

a 
M

ar
ti

ns

Seminário Astec Plano de 
Carreira e Efeito Cascata
O evento foi realizado na manhã do dia 

29 de outubro, no auditório da Escola de 
Gestão Pública, 14º andar da prefeitura, 
com 114 presentes, entre sócios da As-
tec, não sócios e representantes de en-
tidades, e contou com a participação do 
procurador Edmilson Todeschini, da Pro-
curadoria Geral do Município, esclare-
cendo sobre “efeito cascata”; da supervi-
sora de Recursos Humanos da Secretaria 

Categoria segue mobilizada 
em torno do Plano de Carreira

Municipal da Administração (SMA), psic. 
Suzana Coelho; do representante da em-
presa Quântica, responsável pela revisão 
do Plano de Carreira dos servidores, Ney 
Villa e do adm. Luiz  Herni Pinto Michel, 
conselheiro deliberativo da Astec, que 
contextualizou o evento a partir de seus 
estudos, relacionados ao documento 
Leitura da Astec de Plano de Carreira, 
protocolado, em fevereiro de 2014, para 
apresentação às secretarias da prefei-
tura de Porto Alegre, sob expediente nº 

001.006329.14.4.
Na abertura, a presidente da Astec, 

biól. Isabel Junqueira saudou o auditório 
lotado e atento e fez um breve relato so-
bre os esforços envidados pela entidade 
no sentido de buscar a devida valoriza-
ção dos técnicos de nível superior (NS), 
no âmbito dos dois temas em questão: 
Plano de Carreira e efeito cascata. A 
presidente do Conselho Deliberativo 
da Astec, enf. Lurdes Tura, que também 
compôs a mesa, falou sobre a importân-

Tribunal de Contas do Estado já havia 
determinado o fim imediato da sobre-
posição de gratificações.

Assembleia rejeita
 proposta do governo

A assembleia geral de 16 de dezem-
bro de 2014 rejeitou proposta de pro-
jeto de lei (PL) do governo e deliberou 
a continuidade do estado de greve, 
além de mobilização na Câmara de Ve-
readores, para impedir a votação do PL 
que prevê abono para corrigir o efeito 
cascata. A correção através do abono 
criaria um mecanismo gerador de per-
das salariais na carreira, ao longo do 
tempo, e não poderia ser incorporado 
na aposentadoria. 

PL é retirado da pauta 
da Câmara de Vereadores

Mobilizados, na segunda-feira, 
22/12, os municipários consegui-
ram que o Projeto de Lei do Execu-
tivo, que corrige o “efeito cascata” 
por meio de abono, fosse retirado 
da pauta da Câmara de Vereadores. 

Astec em estado de alerta

O estado de alerta foi deliberado na 
primeira reunião da diretoria execu-
tiva 2015/2016, em 19 de janeiro. A 
medida foi tomada devido ao aumen-
to da preocupação da entidade com 
a entrevista concedida pelo prefeito 
José Fortunati ao Clic RBS, sob o títu-
lo Fortunati admite que efeito cascata 
pode reduzir salários dos servidores 
entre 5% e 30%.

Ato simbólico

Em 05 de fevereiro,  a Astec par-
ticipou, junto com as demais asso-
ciações e o Simpa, do Ato Simbólico 
contra o Projeto de Lei do Executivo 
que propõem o fim do efeito cascata 
por meio de concessão de abono. Ao 
Ato, seguiu-se reunião entre repre-
sentantes do Simpa e vereadores, em 
que o associado da Astec, atuário Dal-

vin Gabriel, do Previmpa, apresentou 
proposta de PL que corrige o “efeito 
cascata”, sem perdas nem agora, nem 
no futuro. Os parlamentares hipote-
caram apoio ao PL dos municipários. 

Substitutivo dos municipários           
recebe apoio dos vereadores

A Astec esteve presente, na quinta-
-feira, 26/02, na Câmara Municipal, 
quando os diretores do Simpa, Raul 
Giacobone e Silvana Conti, ocupa-
ram a Tribuna Popular. Os sindica-
listas apresentaram o substitutivo 
elaborado pelos municipários ao 
PL do abono, propondo “Nenhum 
centavo a menos! Nem a mais!” 

Assembleia e audiência pública

Exigência da imediata retirada do 
projeto de lei encaminhado pelo Exe-
cutivo à Câmara de Vereadores foi a 
deliberação unânime dos municipários, 
com o voto da Astec, na assembleia ge-
ral da tarde de 05/03. No final do dia, 
os servidores participaram de audiên-
cia pública, na Câmara Municipal e os 
vereadores recomendaram ao governo 
a retirada do PL do abono.
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Da esq. para a dir., Lurdes Tura e Isabel 
Junqueira, à época, respectivamente, pres. 
CD e pres. Astec; Suzana Coelho, da SMA; 
Edmilson Todeschini, da PGM; 
e Nei Villa, da Quântica.
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Astec em defesa de um Plano de Carreira 
isonômico e não-excludente.
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cia de reforçar as associações para fazer 
frente a um contexto conturbado como 
os servidores vivem neste momento. E 
convidou todos: “- Associem-se!”

A supervisora de RH da SMA, Suzana 
Coelho, detalhou o andamento do pro-
cesso do Plano de Carreira dos servido-
res da PMPA, dividido em cinco etapas, 
desde o diagnóstico da realidade dos 
servidores sob diversos aspectos, até a 
capacitação para implantação e adminis-
tração do novo plano, com previsão de 
conclusão em agosto de 2015.

Em seguida, apresentou-se Ney Villa, 
representante da Quântica - Empresa 
de Consultoria e Serviços, esclarecendo 
que o plano precisa tratar a realidade de 
cada estrutura, pois “são várias prefei-
turas dentro de uma”, diz. “Detectamos 
que há diferenças entre estruturas remu-
neratórias, com leis criadas para atender 
cada grupo particular, esquecendo do 
todo”, explica ele, reforçando que, “na 
administração pública, os políticos que 

Sócios, não sócios e representantes 
de entidades acompanharam o Seminário. 
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ocupam postos de gestores precisam ter 
conhecimento técnico compatível.”

O adm. Luiz Herni Pinto Michel, do 
Conselho Deliberativo da Astec, apre-
sentou estudo que demonstra o achata-
mento salarial sofrido pelos servidores 
(disponível no site da Astec),  ao longo 
dos 26 anos que já dura o atual plano, 
que deveria ser uma ferramenta geren-
cial eficaz: “Não estamos participando 
de praticamente nada do que está sen-
do feito” - disse - “mas, sabemos dos 
problemas existentes com o plano que 
temos, que não é plano de carreira e, 
sim, plano de cargos isolados.” Com 
uma sucessão de tabelas, rapidamente 
evidenciou o desaparecimento da curva  
salarial inicialmente prevista e reforçou 
a necessidade de que se assegure a es-
colha correta entre o plano de cargos 
(que agora temos) e o plano de carreira 
(que queremos). Confira também, nesta 
edição, o artigo de Herni Michel sobre 
Plano de Carreira, na página XX

Simpa, Associações e Senge 
reivindicam participar do 
Grupo Técnico

Na reunião chamada pela Secretaria 
da Administração, em 10/02, a empresa 
Quântica apresentou algumas informa-
ções sobre o trabalho que vem desen-
volvendo; o governo afirmou, nas pala-
vras da Líder de Ação de Revisão para 
Elaboração do Plano de Carreira, Giane 
Rosa, que “optou por construir um do-
cumento sem a participação do seu cor-
po técnico, mas, depois de pronto, o PL 
será discutido pelos servidores, antes 
de ser votado na Câmara”; e os repre-
sentantes dos servidores reiteraram a 
reivindicação de “participação efetiva 
do grupo grupo técnico na concepção 
do projeto e não apenas para sermos 
informados do que já foi feito”, com des-
tacou o diretor de Formação Sindical do 
Simpa, Alexandre Abreu. A presidente 
da Astec, Isabel Junqueira, lembrou que 
maio é o mês do dissídio, que o efeito 

cascata segue pendente de solução e  
acrescentar a este quadro o anúncio da 
minuta do Plano de Carreira é tornar a 
questão inviável para os municipários. 
O diretor administrativo da Astec, Herni 
Michel, chama atenção para o fato de 
2016 ser ano eleitoral, o que impedirá a 
discussão adequada por falta de tempo. 

Astec envia ofício à SMA

Em 24 de fevereiro, a Astec pro-
tocolou ofício anexo ao expediente 
001.006329.14.4, que tramita na Se-
cretaria Municipal da Administração,  
como contribuição da Astec para a im-
plementação do Plano de Carreira. O 
documento reitera ao governo as aspi-
rações e expectativas dos técnicos de 

nível superior do município em relação 
ao futuro plano de carreira, que está 
para ser implementado até o final des-
te ano, na Prefeitura de Porto Alegre. 
 
   Ato em defesa do Plano de 
Carreira com isonomia 

Em 12 de março, a Astec integrou ato 
público no Paço Municipal em defesa do 
Plano de Carreira com isonomia e pelo 
fim do efeito cascata sem perda de direi-
tos. Além de exigir a retirada da Câmara 
do chamado “PL do abono” (projeto de 
lei do Executivo que propunha resolver 
o efeito cascata por meio de parcela 
autônoma, que não seria incorporada à 
aposentadoria), o movimento defendia a 
participação dos servidores na constru-
ção de um Plano de Carreira isonômico e 
não-excludente. 
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LIDERANÇA E GESTÃO POR RESULTADOS: 

MUDANDO A CULTURA 
NO SETOR PÚBLICO

1.INTRODUÇÃO

Em algumas Prefeituras do Brasil, de 
grande porte, já se tem um entendi-
mento de que as lideranças estratégi-

cas, além de terem um modelo de gestão 
bem estruturado, precisam ter programas e 
projetos voltados à área de gestão de pes-
soas, como um dos principais meios de se 
atingir os resultados esperados e definidos 
em seu planejamento estratégico e planos 
de ação. Logo, desenvolver pessoas, capaci-
tando-as e valorizando-as por suas compe-
tências é essencial para a plenitude deste 
processo. Oportuno destacar que este mo-
delo pressupõe que haja um alinhamento 
entre o objetivo estratégico, as competên-
cias organizacionais, as competências atu-
ais e futuras, alicerçados por valores éticos, 
suportados, ainda, por: sistemas de tecno-
logias da informação avançados, de comu-
nicação eficaz (interna e externa) e de lide-
ranças estratégicas efetivas, perseverantes 
e focadas.

As competências organizacionais são 
representadas pela clara definição das ca-
pacidades necessárias atreladas à razão 
de existir (missão, vocação) dos órgãos, 
alinhadas ao objetivo global estratégico, 
visando transformar qualquer Prefeitura, 
em padrões diferenciados de qualidade 
de vida para os cidadãos. As competências 
atuais e futuras dos gestores servem como 
amálgama para a efetividade de suas ações 
e equipes, por elas lideradas, a partir de um 
direcionamento estratégico. Encontram-se 

Por RITA DE CASSIA REDA ELOY

RESUMO

O serviço público nos últimos anos detectou a ne-
cessidade de reformulação, implantando mudanças 
na Organização, de forma significativa, com vistas a 
atender melhor o cidadão. Notórias são as exigências 
da população e a consciência de maior cidadania. Sen-
do assim, se percebe que alguns órgãos públicos têm 
buscado criar ou aprimorar, instrumentos de gestão e 
readequações nas suas estruturas organizacionais mais 
compatíveis, para atender as necessidades da Socie-
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especial dos gestores ou líderes) para atingimento das 
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Neste contexto da Administração Pública atual voltada 
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derança neste contexto de gestão da mudança organi-
zacional.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Gestão por Re-
sultados. Mudança Organizacional. Serviço Público.
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subjacente a esse modelo o pensamento 
estratégico e a visão sistêmica de gestão de 
pessoas, requeridos pelas instituições pú-
blicas, na atualidade. Isso significa que os 
gestores devem apresentar um alinhamen-
to estratégico, comunicação eficaz sobre os 
objetivos e resultados pretendidos junto 
às equipes de trabalho e elevada motiva-
ção. Devem, também, estar em permanente 
aprendizagem.

Alerta-se que o Município de Porto Ale-
gre já tem definido o Perfil de Competên-
cias esperado dos Gestores/Lideranças no 
seu site (www2.portoalegre.rs.gov.br/por-
tal_pmpa_novos: Secretaria/SMA/Perfil de 
Competências), mas que é voluntário, pois 
não é uma exigência formal conforme Figura 
1, demonstrado abaixo. Logo requer um tra-
balho de divulgação e atrelamento a resul-
tados (medição do desempenho). Todavia, já 
iniciou algumas ações e projetos no sentido 
de capacitar as lideranças por competências, 
como o Programa, da Escola de Gestão, da 
Secretaria Municipal de Administração, de-
nominado: “Matriz de Desenvolvimento de 
Lideranças”, e do Departamento de Aguas e 
Esgotos, denominado: “Gestão Total”, com 
várias ações interligadas como: capacitar e 
medir o desempenho das lideranças, inclusi-
ve (mobilização das pessoas - gestão da cul-
tura atrelada a Estratégia). Logo, os mesmos 
requerem agregar a estes projetos/ações 
outras questões, na área de gestão de pes-
soas, como, por exemplo: Plano de Carreiras 
por competências e desempenho, atrelados 
a resultados, para que se tenha a resolutivi-
dade esperada. Desta forma, devem os mes-
mos qualificar os servidores e os gestores 
municipais, com o intuito de aprimorar suas 
competências e a valorizá-los, para melhorar 
entrega de resultados em serviços presta-
dos a Sociedade. Outros exemplos do mode-
lo de desenvolvimento das lideranças, para 

se obter uma efetiva gestão por resultados, 
no setor público, serão vistos as seguir. 

2.MODELOS DE GESTÃO POR RE-
SULTADOS NO SERVIÇO PÚBLICO

Entre as organizações públicas que ado-
tam este modelo de: “Gestão por Resulta-
dos”, destacamos: Governo de Minas Gerais 
e a Prefeitura Municipal de Curitiba.

2.1 GOVERNO DE MINAS GERAIS

O Governo de Minas Gerais para implan-
tar este modelo realizou uma série de ações, 
através, do “PROJETO: ESTRUTURADOR” 
(ampliação da profissionalização dos ges-
tores públicos) tais como: constituição de 
grupo focal com formação multidisciplinar; 
realização de estudos e atualização técnica 
sobre temas de gestão estratégica de pes-
soas e gestão por competências pelos mem-
bros do grupo focado; realização de pesqui-
sas em sites sobre o perfil dos gestores em 

Figura 1 - Programa: “Matriz de Lideranças”, 
Desenvolver competências nos lideres da Pre-
feitura.

Competências = são comportamentos ado-
tados no trabalho, que conduzem a um alto de-
sempenho individual e, por sua vez, propiciam 
resultados superiores para organização e para 
a sociedade:

 Fonte: Kienbaum,  - Zant & Keseberg Con-
sultoria Ltda (2011), Empresa contratada para 
desenvolver o projeto inicial: “Matriz de Lide-
ranças”.
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outras instituições públicas, realização de 
08 visitas técnicas, ou seja, “benchmarke-
ting” (=melhores práticas) a Instituições 
públicas mineiras e nacionais, para conhe-
cimento de algumas das melhores práti-
cas, e uma iniciativa privada; realização 
de entrevistas com gestores estratégicos 
(alta administração) e realização do perfil 
(comportamentos esperados); levantamen-
to das competências organizacionais de 
todos os órgãos de Governo, reuniões com 
profissionais externos com conhecimento e 
experiência na área e visão crítica que não 
havia participado do processo (grupo: aná-
lise contributiva), realização de reuniões 
com o grupo consultivo; análise técnica das 
informações e elaboração do documento; 
validação pela Secretaria de Planejamento. 

2.2 PREFEITURA DE CURITIBA

É importante destacar que na adminis-
tração pública de Curitiba, é freqüente a 
adoção de soluções criativas e inovadoras. 
Logo, eles fizeram várias ações e projetos, 
visando chegar a um patamar de alavanca-
gem da máquina administrativa, como va-
lor agregado e que pretendia a melhoria da 
eficiência e eficácia da Prefeitura. Destaque 
ao desenvolvimento de pessoas e estraté-
gias, tais como: Adoção de Projetos Estraté-
gicos (porto-fólio de projetos); arquitetura 
estratégica aplicada a vários órgãos mu-
nicipais (diagnóstico); Banco de Sucessos; 
Gestão por Competências; Mapeamento de 
Processos; Pesquisa de Clima de Organiza-
cional; Plano de Desenvolvimento de Com-
petências; Desenvolvimento Gerencial. 
Para que tal Modelo fosse implementado, 
foi fundamental, a existência de um órgão 
denominado Instituto Municipal de Admi-
nistração Pública, que é uma Autarquia, vi-
sando permanente a qualificação da gestão 

e dos seus servidores, moldando-os neste 
sentido, com foco em resultados e melhora 
no seu desempenho.

 3. PROPOSTAS DE MELHORIAS

O serviço público necessita investir no 
Desenvolvimento de Pessoas (servidores 
e lideranças), para ter uma gestão cada vez 
mais qualificada e estratégica.

As lideranças devem identificar as pesso-
as (servidores) para estarem em conformi-
dade com seus perfis, devendo atrelar o de-
senvolvimento pessoas ao organizacional.

Além, disto à área de gestão de pessoas, 
deve desenvolver os servidores, em espe-
cial os líderes ou gestores, para a busca de 
soluções inovadoras; pensar, planejar e agir 
estrategicamente, tendo foco no resultado, 
assumir o papel de posição de assessoria, 
consultoria e suporte para todas as áreas da 
organização alinhado ao desenvolvimento 
institucional. Identificar o “GAP”(= lacuna) 
entre os objetivos pessoais e organizacio-
nais para alcançar um plano de desenvolvi-
mento de competências; elaborar e avaliar 
o modelo de gestão; atribuições de “coa-
ching” (=aprimoramento do desempenho 
por aprendizagem) e agentes de mudanças.

Estratégias de Capacitação e Desenvol-
vimento de Pessoas:

As lideranças devem alicerçar-se no co-
nhecimento da Organização, alinhamento 
estratégico, e em como dar respostas rápi-
das e positivas aos propósitos corporativos, 
desenvolvendo as competências necessá-
rias para a sua sustentação.

Etapas do Processo de Capacitação e De-
senvolvimento:

1) Alinhamento das estratégias com foco 
no negócio; 2) Modelagem de Programas: 
objetivos e planos de ação – ter metodolo-
gias; 3)Implementação dos programas, ava-
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Rita de Cassia Reda Eloy – 
SMA  - Administradora - CRA 
nº 10.610, pós-graduada 
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ênfase em estratégias, Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) 
ritaeloy@hotmail.com

liação e análise de resultados; 4)Revisão 
e aperfeiçoamento das estratégias (PDCA 
= onde: P=Plan/planejar; D=Do/executar; 
C=Check/verificar; A=Action/agir).

4. CONCLUSÃO

As Organizações públicas atualmente 
necessitam se renovar e romper com alguns 
paradigmas. O desafio consiste em alinhar 
as estratégias ao “negócio” (missão), a fim 
de mapear, desenvolver e ajustar as com-
petências, com vistas à maximização dos 
resultados. Ferramenta sugerida: matriz: 
”SWOT” ou análise FOFA (=Forças, Fraque-
zas, Oportunidades e Ameaças).

Deve haver estratégias de educação que 
promovam a integração e transformações. 
Precisamos criar nas organizações uma 
cultura na qual “o aprender” seja resga-
tado, sendo responsabilidade de todos. A 
aprendizagem passa a transitar por todos 
os níveis da Organização e será analisada 
e avaliada pelo instrumento de avaliação 
de desempenho das pessoas e resultados 
alcançados.

Organizações como sistemas de apren-
dizagem:

Faz-se necessário que as lideranças, ins-
tituam um modelo de gestão de pessoas, 
capaz de atender aos apelos da evolução 
e maturidade dos sistemas e estruturas or-
ganizacionais novos, cujo desafio esta em 
sensibilizar estas pessoas (servidores), na 
qual devem tornar-se participantes ativos 
por meio de internalizarão das mudanças, 
deixando de serem meras reprodutoras de 
modelos retrógrados.

Vivemos na era do Conhecimento que 
valoriza o desenvolvimento humano (ca-
pital intelectual) e reconhece que o indiví-
duo deve assumir, de maneira consciente, a 
missão de agente da mudança, com direito 

assegurado de expressão e aprendizado 
permanente. E isso no serviço público urge, 
com uma Sociedade em constantes mudan-
ças e com novos anseios e expectativas.

As Organizações que aprendem são 
constituídas por pessoas dispostas ao 
aprendizado, comprometidas com a sua 
auto avaliação, responsáveis pelo seu cres-
cimento. Sendo dotadas de: atitudes ino-
vadoras, busca de soluções criativas,: visão 
sistêmica, desenvolvimento de competên-
cias essenciais e potencial criativo. Sendo 
imprescindível o processo de atualização, 
inovação em ambientes de constantes mu-
danças.

Desta forma, só assim teremos um me-
lhor atendimento ao cidadão e uma gestão 
efetiva por resultados.
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1.INTRODUÇÃO

A finalidade da presente explanação é dar 
a conhecer à categoria de servidores a com-
plexidade e os aspectos técnicos envolvidos 
num projeto dessa natureza e divulgar as eta-
pas que a empresa encarregada dos trabalhos 
deverá percorrer na elaboração da proposta de 
um novo Plano de Carreira, com abrangência 
prevista de atingimento aos servidores estatu-
tários e celetistas. Além disso, ressaltar a im-
portância do projeto e a implicação do mesmo 
na vida funcional dos servidores ao longo dos 
próximos anos.

2.ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Os atuais Planos de Cargos da Administra-
ção Centralizada e Autarquias, que regem a 
administração do sistema de remuneração dos 
servidores estatutários, bem como o próprio 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Municí-
pio de Porto Alegre, encontram-se, presente-
mente, defasados no tempo e descaracteriza-
dos em seu regramento básico, apresentando 
modificações de redação em seus diversos ar-
tigos.

PROJETO

Por HERNI LUIZ PINTO MICHEL  

RECURSOS HUMANOSARTIGO TÉCNICO

PLANO DE CARREIRA
RESUMO: Este artigo apresenta, de forma sucinta, as 
diversas etapas de trabalho necessárias e os aspec-
tos técnicos envolvidos na elaboração do projeto de 
um novo Plano de Carreira para o Município e, con-
seqüentemente, as expectativas geradas junto aos 
servidores com o desenvolvimento dos trabalhos.
 
PALAVRAS-CHAVE: Plano de carreira. Cargos 
e Salários. Servidor público. 
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As diversas alterações ocorridas, ao lon-
go de mais de vinte anos, promovidas 
por leis e decretos que alteraram ou 

criaram: novas estruturas organizacionais, de 
cargos e de funções gratificadas, novas refe-
rências, classificações, gratificações e demais 
alterações, modificaram, substancialmente, os 
Planos de Cargos, inicialmente propostos e, 
ainda vigentes, dificultando, sobremaneira, a 
administração da remuneração dos servidores 
ativos, inativos e de beneficiários de pensão.

A situação da presente “política de remune-
ração” é tal, que: tanto o Estatuto dos Funcioná-
rios, sancionado antes da publicação da atual 
Constituição Federal e das Emendas Constitu-
cionais correspondentes, como os Planos de 
Cargos, criados logo após a publicação daquele 
diploma legal, estão carecendo de uma refor-
mulação geral, que venha a atualizar, unificar, 
padronizar e regulamentar, de forma isonômi-
ca, a estrutura funcional e remuneratória dos 
servidores.

A formulação de um novo Plano de Carrei-
ra provocará, também, alterações nas diversas 
legislações que atualmente tratam do sistema 
de remuneração dos servidores, notadamente, 
a Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro 
de 2002,   alterada pela Lei Complementar nº 
631, de 1º de  outubro de 2009 em seus artigos  
nº 40 e 41, que regem a forma de incorpora-
ção das gratificações aos proventos de aposen-
tados; com a devida observância  ao artigo nº 
125, da mencionada lei, que alerta quanto à 

PROJETO
PLANO DE CARREIRA
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necessidade do respectivo estudo atuarial, para com-
patibilização das modificações com o plano de custeio 
do Regime Próprio de Previdência Social.

O desenvolvimento de um projeto de Plano de Car-
reira, que venha a substituir os atuais Planos de Cargos, 
foi recebido favoravelmente pelos servidores e entida-
des representativas de classe, pois veio ao encontro 
das aspirações e expectativas de toda a categoria fun-
cional, expressas, basicamente, como:

a) estruturação efetiva de um Plano de Carreira que 
contemple, além da natureza, grau de responsabilida-
de e complexidade dos cargos, também a formação e 
profissionalização do Quadro;

b)  estabelecimento de perspectivas funcionais e 
remuneratórias;

c) estabelecimento de mecanismos que possibili-
tem o crescimento e o desenvolvimento pessoal e pro-
fissional dos servidores, com base no critério de igual-
dade de oportunidades;

d) criação de mecanismos de valorização dos servi-
dores, com estímulo à qualificação e desenvolvimento 
funcional e formação escolar/acadêmica;

e) isonomia de tratamento para as diversas catego-
rias funcionais e entre ativos e aposentados, observa-
dos os critérios de correlação com os respectivos car-
gos ocupados por servidores em atividade;

f) garantia de irredutibilidade dos vencimentos, 
conforme artigo nº 37, inciso XV da Constituição Fede-
ral de 1988.

Em síntese, a implantação de um novo plano de car-
reira deve servir de incentivo para retenção e valoriza-
ção dos servidores e para a melhoria do desempenho e 
da qualificação destes e, como conseqüência, a eleva-
ção da qualidade dos serviços prestados. 

A efetivação desse projeto, por iniciativa do Execu-
tivo e, em atendimento à pauta de reivindicações dos 
servidores, deu-se a partir da realização do Pregão Ele-
trônico nº 424/2013, que teve por objetivo a contrata-
ção de um serviço de consultoria para elaboração do 
projeto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários “unifi-
cado” dos servidores municipais de Porto Alegre.

A consultoria vencedora do mencionado Pregão foi 
a empresa Quântica Recursos Humanos, que iniciou os 
trabalhos em 10 de março de 2014, conforme divulga-
ção feita pelo Executivo.

Visando demonstrar a dimensão e abrangência do 
projeto e divulgarmos, sucintamente, os tópicos dos 
Programas de Trabalho a serem desenvolvidos, con-

forme Manual do curso de Cargos, Carreiras e Salários, 
distribuído pela Consultoria Quântica RH, por ocasião 
da realização do curso de Capacitação, sem, entretanto, 
abordar os detalhes técnicos e a metodologia que en-
volve cada um deles: 

2.1 Tópicos abordados nos programas:
Programa 1 - Gestão de Pessoas por Competências 
e Estratégias de Remuneração:
- conceitos de gestão por competências;
- competências organizacionais;
- competências individuais;
- aplicação da gestão por competências nos 
processos de gestão de pessoas.
Estratégias de Remuneração:
- remuneração fixa;
- vantagens e desvantagens da remuneração fixa;
- tipos de remuneração fixa;
- tendências na definição do composto de 
remuneração;
- remuneração variável;
- gratificações;
- participação em resultados.
Programa 2 - Remuneração por Competências; 
Benefícios e Estrutura de Carreira:
- modelos de remuneração por competências;
Benefícios:
- práticas de benefícios mais comuns;
- benefícios flexíveis;
- cuidados na concessão de benefícios;
- outras formas de recompensas.
Estrutura de Carreira:
- conceitos;
- tipos de carreiras.
Programa 3 - Estrutura do Plano de Cargos e Salá-

rios e Aspectos Legais Relacionados à Remuneração:
- análise e descrição dos cargos;
- avaliação e hierarquização dos cargos – equilíbrio 

interno;
- pesquisa salarial – competitividade externa;
- análise da curva salarial e definição da Política 
Salarial;
- construção da tabela salarial;
- estrutura das normas e procedimentos do Plano 

de Carreira de Cargos e Salários.
Aspectos Legais Relacionados à Remuneração.
- exame aos dispositivos legais que tratam da forma 

de remuneração dos servidores.
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3.ETAPAS DO PROJETO. 

 A realização do projeto foi dividida em cinco 
etapas de trabalho a serem desenvolvidas pela equipe 
da Consultoria, de acordo com o cronograma inicial, es-
tabelecido para execução em dezoito meses, conforme 
abaixo:

 Etapa 1 – Capacitação: realização de curso de 
carga horária de 20 horas/aula para os membros do 
Grupo Técnico e servidores de Recursos Humanos en-
volvidos.

 Etapa 2 – Entrevistas: realização de 1.300 en-
trevistas com servidores representantes das classes de 
cargos, tanto estatutários como celetistas, utilizando o 
método de amostragem.

 Etapa 3 – Levantamento e Diagnóstico Inicial. 
 Etapa 4 – Elaboração e Desenvolvimento do 

Plano de Trabalho para a Revisão dos Planos de Carrei-
ras.

 Etapa 5 – Capacitação para Implantação do 
Novo Plano de Carreira.

4.DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Dentre os trabalhos iniciais da Consultoria, segun-
do Informativo de 09 de maio de 2014, da Secretaria 
Municipal de Administração,  e que já foram concluí-
dos, consta aplicação de Curso de Capacitação para 
“nivelamento” dos conhecimentos dos integrantes do 
Grupo Técnico e dos integrantes das Áreas de Recursos 
Humanos envolvidas no projeto, promovido pelo con-
sultor da empresa; ocasião na qual foram apresentados 
e detalhados os programas de trabalho, conforme já 
mencionados acima, os critérios de coletas de informa-
ções e as metodologias a serem aplicadas.

A Consultoria encarregada dos trabalhos executou, 

também, as fases de estudos preliminares: efetuando 
entrevistas, conhecendo a legislação vigente, apro-
priando-se da estrutura organizacional, funcional e re-
muneratória do Município, bem como efetuando levan-
tamentos de dados referentes às atividades dos cargos 
estatutários, celetistas e detentores de funções gratifi-
cadas e de cargos em comissão.

Segundo Informativo da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, divulgado em 19 de agosto de 2014, foram re-
alizadas, por amostragem, mais de 1.300 entrevistas com 
funcionários e empregados, que representam as diversas 
classes funcionais da Administração Centralizada, Autar-
quias e Empresas Municipais, com o objetivo de efetuar o 
levantamento das atividades realizadas pelos respectivos 
ocupantes, bem como da estrutura organizacional.

Consta, ainda, no referido Informativo, que se encon-
trava, à época, em execução a “etapa 3 - levantamento 
e diagnóstico”, etapa que entendemos como concluída 
– ocasião na qual foi “realizado o levantamento da legis-
lação pertinente e elaborado um relatório com a análise 
da situação atual, envolvendo os seguintes assuntos: co-
nhecimento da PMPA, remuneração e gratificações per-

cebidas pelos servidores, 
levantamento de dados e 
comparativo com outras 
cidades”.

Apesar das fases preli-
minares serem considera-
das, normalmente, como 
de conhecimento da “rea-
lidade” do Município, por 
parte da Consultoria, en-
tendemos que seja uma 
fase técnica tão importan-

te como a etapa de elaboração do Plano propriamente 
dito, juntamente com o seu regramento, visto que é 
nesse momento que a nova estrutura começou a ser de-
lineada, sedimentada e comparada com estruturas se-
melhantes de outros municípios, bem como traçadas as 
diretrizes e os rumos de desenvolvimento dos trabalhos.

Consta, ainda, a divulgação oficial, por parte da Se-
cretaria Municipal de Administração, conforme Informa-
tivo de 11 de fevereiro de 2015, da realização, no dia 10 
de fevereiro de 2015, de um encontro para apresentar 
o andamento da quarta e última etapa de trabalho da 
consultoria, antes da efetiva implantação do Plano de 
Carreira dos Servidores. A ação reuniu representantes 
do Sindicado dos Municipários (Simpa), da Astec e de 

Fig. 1 Cronograma das etapas de trabalho
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3.ETAPAS DO PROJETO. 

 A realização do projeto foi dividida em cinco 
etapas de trabalho a serem desenvolvidas pela equipe 
da Consultoria, de acordo com o cronograma inicial, es-
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“nivelamento” dos conhecimentos dos integrantes do 
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sultor da empresa; ocasião na qual foram apresentados 
e detalhados os programas de trabalho, conforme já 
mencionados acima, os critérios de coletas de informa-
ções e as metodologias a serem aplicadas.

A Consultoria encarregada dos trabalhos executou, 

também, as fases de estudos preliminares: efetuando 
entrevistas, conhecendo a legislação vigente, apro-
priando-se da estrutura organizacional, funcional e re-
muneratória do Município, bem como efetuando levan-
tamentos de dados referentes às atividades dos cargos 
estatutários, celetistas e detentores de funções gratifi-
cadas e de cargos em comissão.

Segundo Informativo da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, divulgado em 19 de agosto de 2014, foram re-
alizadas, por amostragem, mais de 1.300 entrevistas com 
funcionários e empregados, que representam as diversas 
classes funcionais da Administração Centralizada, Autar-
quias e Empresas Municipais, com o objetivo de efetuar o 
levantamento das atividades realizadas pelos respectivos 
ocupantes, bem como da estrutura organizacional.

Consta, ainda, no referido Informativo, que se encon-
trava, à época, em execução a “etapa 3 - levantamento 
e diagnóstico”, etapa que entendemos como concluída 
– ocasião na qual foi “realizado o levantamento da legis-
lação pertinente e elaborado um relatório com a análise 
da situação atual, envolvendo os seguintes assuntos: co-
nhecimento da PMPA, remuneração e gratificações per-

cebidas pelos servidores, 
levantamento de dados e 
comparativo com outras 
cidades”.

Apesar das fases preli-
minares serem considera-
das, normalmente, como 
de conhecimento da “rea-
lidade” do Município, por 
parte da Consultoria, en-
tendemos que seja uma 
fase técnica tão importan-

te como a etapa de elaboração do Plano propriamente 
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nesse momento que a nova estrutura começou a ser de-
lineada, sedimentada e comparada com estruturas se-
melhantes de outros municípios, bem como traçadas as 
diretrizes e os rumos de desenvolvimento dos trabalhos.

Consta, ainda, a divulgação oficial, por parte da Se-
cretaria Municipal de Administração, conforme Informa-
tivo de 11 de fevereiro de 2015, da realização, no dia 10 
de fevereiro de 2015, de um encontro para apresentar 
o andamento da quarta e última etapa de trabalho da 
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demais associações de servidores da Prefeitura, além de 
representantes de outros órgãos municipais.

Naquela ocasião a SMA divulgou o texto, que a se-
guir reproduzimos, demonstrando desenvolvimento 
dos trabalhos:

“Após análise pelo grupo de trabalho, a proposta do 
novo Plano de Carreira será apresentada às represen-
tações sindicais e associativas para debate e sugestões 
que serão submetidas à avaliação de viabilidade técni-
ca por parte do governo municipal. O objetivo da ad-
ministração municipal é elaborar um plano de carreira 
que traga mais equilíbrio de cargos e funções sem a 
perda de direitos funcionais já adquiridos”.

Foi igualmente destacado naquele informativo: “o 
bom andamento dos trabalhos da consultoria e o cum-
primento das metas e prazos estabelecidos. Queremos, 
ainda este ano, encaminhar o projeto de lei para o Po-
der Legislativo. Estamos atendendo a um antigo apelo 
das classes representativas e estamos irrestritamente 
abertos ao diálogo e a qualquer contribuição das asso-
ciações e do Simpa”.

Conclui-se, então, com base no acima divulgado 
que, estando a Consultoria em perfeito cumprimento 
do cronograma previsto, o projeto do Plano de Carrei-
ra já deve se encontrar em fase final de elaboração e 
sendo submetido à análise do Grupo Técnico de Traba-
lho, visto que a Etapa 5 – Capacitação para Implantação 
do Novo Plano de Carreira, deveria começar a partir 
de maio de 2015, se estendendo até agosto de  2015, 
completando-se os dezoito meses de estudos, quando 
seriam concluídos os trabalhos da contratada, caso não 
haja dilatação de prazo.

Segundo nosso entendimento, um Plano de Car-
reira, adequadamente formulado, que estabeleça re-
gramento para crescimento e desenvolvimento na 
carreira, que possibilite o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos servidores e que estabeleça perspec-
tivas remuneratórias, fica condicionado à discussão, 
acompanhamento e anuência dos principais interessa-
dos, que são os servidores ou seus representantes.

Entretanto, até o momento, as associações repre-
sentativas de classes desconhecem o teor da proposta 
do novo Plano de Carreira e do regramento a ser es-
tabelecido para o mesmo, ficando impossibilitadas de 
opinar e contribuir na elaboração deste.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento dos trabalhos, por equipes 
internas, das diversas fases do projeto evitaria possí-

veis interpretações técnicas ou jurídicas indevidas, por 
parte da empresa contratada, sobre os regramentos e 
aplicação da legislação vigente, dificuldades de enten-
dimentos sobre a estrutura organizacional, funcional e 
remuneratória, sobre o desenvolvimento das rotinas, 
atribuições e requisitos dos cargos, bem como possí-
veis desvios de análise funcional; de tal forma que a 
proposta a ser apresentada já supriria as possíveis crí-
ticas futuras.

O acompanhamento sistemático do projeto, em de-
senvolvimento pela Consultoria Quântica, através dos 
Grupos constituídos e por representantes dos funcio-
nários, indicados por sindicatos ou associações, em to-
das as suas fases, reduziria sensivelmente as resistên-
cias e possibilitaria, também, um maior envolvimento e 
comprometimento de todos com o sucesso do mesmo 
e com o atingimento do objetivo final, qual seja, a im-
plantação do novo Plano de Carreira.
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SMAM CRIA ESPAÇO 
VERDE INFANTOJUVENIL

Local voltado às crianças e que 
prioriza a leitura e educação am-
biental, o Espaço Verde foi inau-
gurado na sede da Biblioteca da 
Secretaria Municipal do Meio Am-
biente (SMAM) em 25 de março de 
2015. Ali, são atendidos alunos de 
educação infantil e ensino funda-
mental de escolas municipais, es-
taduais e privadas para atividades 
de incentivo à leitura e promoção 
da consciência ecológica.

São oferecidas atividades lú-
dicas através da apresentação e 
manuseio de diferentes tipos e 
formatos de livros, contação de 
histórias, exploração dos diferen-
tes jogos educativos e teatro, re-

lacionados ao tema ambiental. A 
duração da ação é de aproximada-
mente uma hora. Os professores 
que acompanham os alunos rece-
bem um kit com folders da SMAM, 
em uma sacola retornável.

O projeto surgiu de uma pro-
posta de implantação de um es-
paço literário ambiental infanto-
juvenil, em parceria com o Centro 
de Educação Ambiental (CEIA) e a 
Equipe de Bibliotecas da SMAM. 
O mobiliário e demais acessórios 
(tapete, almofadas, bibliocantos) 
- coloridos, funcionais e confortá-
veis e com temática infantil -  fo-
ram cuidadosamente escolhidos 
para encantar as crianças. 

O acervo possui livros com 
predominância de temas rela-
cionados ao Meio Ambiente, li-
vros interativos e clássicos, bem 
como jogos educativos, que con-
templam diferentes faixas etá-
rias e níveis de aprendizagem. 
A criação deste local se propõe 
a difundir as ações de Educa-
ção Ambiental, divulgar as ati-
vidades de mediação de leitura 
e sensibilizar as crianças para 
sua importância, promover a 
conscientização de preservação 
ambiental desde a infância e fo-
mentar a troca de conhecimen-
to e informações entre todos os 
participantes do projeto (servi-
dores, crianças e professores).

O Espaço Verde está localiza-
do na Biblioteca Jornalista Ro-
berto Xavier, (Av. Carlos Gomes, 
2120, Bairro Três Figueiras), e 
funciona das 9h às 11h30min e 
14h às 17h30min. As escolas po-
dem agendar a visita através do 
telefone 3289-7519 ou e-mail: 
biblioteca@smam.prefpoa.com.
br, com a bibliotecária Elisabete. 

Carmem von Hoonholtz – Bibliote-
cária, CRB 10/473 – SMAM - carme-
mvon@yahoo.com.br

Elisabete L. Ferreira – Bibliotecária, 
CRB 10/2066 – SMAM -elisabete.loren-
si@smam.prefpoa.com.br

 Júlia A. Silva - Bibliotecária, CRB 
10/1788 – SMAM - julia.agustoni@
smam.prefpoa.com.br

MEIO AMBIENTE

Por Carmem von Hoonholtz, Elisabete L. Ferreira  e Júlia A. Silva

Creche Nossa Senhora da  Glória, em 13 de maio de 2015.
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UMA GRANDE NOITE

No final de outubro passado, em grande festa realizada 
nos salões do Restaurante Panorama da PUCRS, os 

associados e convidados comemoraram com grande 
alegria os 20 anos da ASTEC. Veja nestas páginas 

alguns registros deste memorável evento. 

A Diretoria da Astec comandou a festa dos 20 anos! Da esquerda para a direita, a presidente Isabel Junquei-
ra, o diretor Financeiro Carlos Adolfo Bernd, a diretora de Relações com Aposentados e Pensionistas Josane 
Gauer, a diretora Cultural Carmem von Hoonholtz, a diretora Administrativa Adriana Paltian, a vice-presi-
dente Sônia Maria dos Santos Castro e o diretor de Relações Trabalhistas e Sindicais Adroaldo Corrêa.

Associados presentes 
dançaram e confraternizaram, 
em noite de muita descontração. 

A presidente Isabel Junqueira recebe 
homenagem das mãos da vice-presidente 
arquiteta Sônia Castro, pelos serviços 
prestados ao Município. 

Ex-presidente da Astec, administrador Adalberto Pio 
de Almeida, recebeu homenagem surpresa. 

Professor Garcia, representando 

a Câmara Municipal, homena-

geou a Astec pelos 20 anos. O técnico em comunicação social Adroaldo Corrêa foi 
homenageado pelos serviços prestados ao Município.

Fotos por Ruvana De Carli e Eduardo Lange.

FESTA
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UMA GRANDE NOITE

A presidente Isabel Junqueira recebe 
homenagem das mãos da vice-presidente 
arquiteta Sônia Castro, pelos serviços 
prestados ao Município. 

O ex-presidente da Astec, contador João Paulo Galvez Machado 
e sua esposa, Neizí Rosa da Rosa.

A engenheira agrônoma Inez Pavlick recebeu a homenagem das mãos da 
administradora Dione Borges.

Toda a festa transcorreu em clima de muita animação.

A ex-presidente da Astec, administradora Margareta Baumgarten, 
e seu esposo, Kenedi Arruda,  com a administradora Dione Borges, 
à esquerda.

A  então presidente do Conselho Deliberativo, enfer-
meira Lurdes Toazza Tura, também esteve presente.

Diferentes 
estilos 

musicais 

embalaram 
a noite.

24-25- FESTA 20 ANOS.indd   3 24/07/2015   17:05:26



  Revista da Astec, Porto Alegre, ano 15, nº 36, julho de 2015      

1. INTRODUÇÃO
 

   Com a promulgação da Emenda Cons-
titucional (EC) nº 20 de 15 de dezem-
bro de 1998 promoveu-se uma reforma 
drástica nasrelações previdenciárias 
dos servidores públicos com os Entes 
Federativos. Além de impor o caráter 
contributivo e solidário para os regimes 
próprios de previdência dos servidores 
públicos, estabeleceu a possibilidade 
dos Entes Federativos instituírem regi-
me de previdência complementar para 
os servidores públicos. Já a EC nº 41 de 
19de dezembro de 2003 foi mais além 
e destruiu a principal característica do 
sistema de previdência ao impor a mo-
dalidade de contribuição definida para 
o regime de previdência complementar, 
pois na modalidade de contribuição de-
finida não existe solidariedade entre os 
servidores e o Ente Federativo.

2. O VÍRUS DA 
“CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA”

 
   A modalidade de “contribuição defini-
da” é um “vírus” de origem nos Estados 
Unidos da América do Norte que já con-
tagiou o sistema de 
previdência de mui-
tos países, inclusive 
o do Brasil, ao ponto 
da EC nº 41/2003 es-
tabelecer como única 
possibilidade de solu-
ção para o regime de 
previdência comple-
mentar dos servido-
res públicos, apesar 

BREVE ANÁLISE ATUARIAL 
DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

RESUMO: Apresenta uma breve refle-
xão sobre as implicações e riscos que 
o servidor público está sujeito com a 
implantação de um regime de previ-
dência complementar na modalidade 
de contribuição definida. 
PALAVRAS CHAVES: Contribuição de-
finida. Previdência complementar.
Servidor público.

Por DALVIN GABRIEL JOSÉ DE SOUZA
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definida” sofre mutação ao ser aplicado 
no regime de previdência complementar 
dos servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo, instituído pela Lei Fede-
ral nº 12.618 de 30 de abril 2012, disci-
plinado pelo Regulamento da Fundação 
de Previdência Complementar do Servi-
dor Público Federal (FUNPRESP).

Conforme a doutrina previdenciária, as 
rendas de aposentadoria programada e 
de invalidez permanente, bem como as 
rendas de pensão por viuvez deveriam 
ser vitalícias, assegurando-se, assim, o 
financiamento da fase de usufruto até o 
falecimento do beneficiário. 

da Ciência Atuarial oferecer outras solu-
ções plausíveis.

Planos de Contribuição Definida: enten-
de-se por plano de benefícios de caráter 
previdenciário na modalidade de contri-
buição definida aquele cujos benefícios 
programados têm seu valor permanente-
mente ajustado ao saldo de conta mantido 
em favor do participante, inclusive na fase 
de percepção de benefícios, considerando 
o resultado líquido de sua aplicação, os 
valores aportados e os benefícios pagos.
Infelizmente este “vírus da contribuição 
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e dos preços de mercadorias (commodi-
ties); b) risco econômico: as taxas reais de 
retorno sobre os investimentos podem 
revelar-se insatisfatórias, como resulta-
do de condições econômicas difíceis ou 
má gestão da economia, por exemplo, 
por causa da inflação ou taxas de cresci-
mento econômico baixo; c) risco de de-
fault: os investimentos feitos em nome 
dos membros do regime de previdência 
podem dar default(calote do emissor do 
título) ou perder valor como resultado de 
problemas financeiros dentro da compa-
nhia emissora; d)contratos de cobertura 
ou risco de descasamento: os gestores de 
investimento podem expor os membros 
ao impacto das posições não cobertas em 
opções e outros instrumentos derivados 
ou pode investir em instrumentos com 
um risco ou perfil dedurationimpróprio 
em relação aos interesses dos servidores; 
e) gestão de riscos: os gestores do regime 
de previdência podem ser incompetentes 
ou mesmo criminosamente negligentes 
na gestão dos investimentos, ou de outra 
maneira na gestão do regime de previ-
dência; f) risco de taxa de juro: a quanti-
dade de anuidade (renda mensal de apo-
sentadoria) que pode ser comprada com a 
poupança acumulada na conta individual 
do servidor dependerá criticamente das 
taxas de juros no momento da conversão 
do montante acumulado de uma anuida-
de; g) risco de longevidade: melhorias na 
esperança média de vida entre a popula-
ção de aposentados e pensionistas atuais 
e potenciais serão considerados no preço 
de anuidades e, consequentemente, irá 
afetar diretamente a quantidade de anui-
dade que pode ser comprada. Na medida 
em que os membros estão autorizados a 
recorrer às suas contas individuais (saque 

Segundo PLAMONDON (2011, p. 36): 
“Os sistemas de previdência social nor-
malmente atendem duas funções básicas, 
que são: alívio da pobreza, oferecendo 
uma rede de segurança para pessoas que 
enfrentam a miséria; e manutenção da 
renda das pessoas durante períodos de 
inatividade econômica.”

No caso específico do Regulamento do 
FUNPRESP os benefícios foram estabele-
cidos de forma temporária e por cálculo 
financeiro ao invés de cálculo atuarial, 
sendo que o benefício calculado por ren-
da certa a prazo certo (financeiro) não 
respeita esse importante axioma da se-
guridade social, fazendo com que esses 
beneficiários, na fase mais debilitada de 
sua existência fiquem desprovidos dos 
benefícios suplementares aos do Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos (RPPS). O que conduz os 
servidores públicos a “pré-história” da 
previdência, época em que cada indiví-
duo fazia a sua poupança particular para 
garantir-se dos infortúnios futuros da ve-
lhice e incapacidade laboral, não existia 
solidarismo.

Os regimes de contribuição definida en-
volvem riscos potencialmente considerá-
veis para os membros individuais. Os ris-
cos incluem: a) risco de mercado: o valor 
dos investimentos na conta individual po-
dem flutuar e podem sofrer quedas signi-
ficativas no valor em condições adversas 
de mercado. Ou seja, o Risco de mercado 
é definido como a possibilidade de ocor-
rência de perdas resultantes da flutuação 
nos valores de mercado de posições ati-
vas e passivas detidas pelas instituições 
financeiras. O risco de mercado inclui os 
riscos das operações sujeitas à variação 
cambial, taxa de juros, preços das ações 
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da poupança acumulada) e não ser obri-
gado a comprar anuidades, o risco de vida 
longa do servidor individual cai direta-
mente sobre o servidor e ele ou ela corre 
o risco de esgotar suas economias dema-
siado cedo ou deixando um saldo excessi-
vo no momento da morte. Devemos lem-
brar que existe um pequeno paradoxo em 
relação à Expectativa Média de Vida da 
População e a idade efetiva que o servi-
dor irá atingir no momento de sua morte. 
Pois, apesar da Expectativa Média de Vida 
de uma população ser 78 anos, muitos 
servidores individualmente irão sobrevi-
ver aproximadamente 100 anos; h) risco 
operacional: os gestores do regime de 
previdência podem deixar de exercer con-
troles operacionais adequados, resultan-
do em perda de informações sobre con-
tribuições acumuladas do indivíduo. Isso 
também poderia surgir por causa de uma 
falha catastrófica do sistema de informá-
tica, incêndio, inundação ou outro risco 
natural. O risco operacional pode afetar o 
desempenho do gestor de muitas outras 
maneiras; i) risco de insolvência: a Fun-
dação responsável pelas aposentadorias 
ou sociedade de gestão pode enfrentar 
insolvência. O impacto desta nas afiliadas 
vai depender da estrutura jurídica do re-
gime de previdência; j) risco de despesas: 
o nível de despesas de administração, ou 

deduções para gerar lucros para a empre-
sa de gestão das aposentadorias, podem 
ser ou tornar-se demasiado elevadas, le-
vando a uma carga desigual sobre as eco-
nomias dos membros individuais; k) risco 
fiscal: o governo pode mudar as regras 
de tributação dos investimentos dos fun-
dos de pensão, reduzindo a taxa efetiva 
de retorno sobre o fundo de pensão; l) 
risco regulatório: os reguladores podem 
não conseguir identificar problemas inci-
pientes com uma empresa de gestão de 
aposentadorias ou pode decidir retirar a 
autorização da empresa; m) risco político: 
o governo pode interferir na operação do 
sistema de aposentadorias, sequestrar 
bens, reduzir os requisitos de contribui-
ção, ou investimentos diretos para atingir 
os objetivos sociais ou políticas, sem le-
var em conta se os retornos são economi-
camente viáveis aos servidores.
    Na realidade, o sistema de “contri-
buição definida” e, em particular, a sua 
aplicação exclusivamente para os fun-
dos correspondentes para os servidores 
públicos tem apenas um propósito:a ga-
rantia absoluta para o Ente Federativo de 
uma contribuição que não está sujeita a 
alterações para restaurar quaisquer dife-
renças entre as previsões e os resultados 
reais das operações futuras de aposen-
tadoria e pensões concedidas. O princi-
pal defeito do modelo de contribuição 

definida é a inexistência de 
solidariedade entre 
os participantes do 
fundo de previdên-
cia complementar e 

o Ente Federativo. 
Sendo que, vai dire-

tamente contra a es-
sência e justificativa 
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da previdência social, que caracteriza-se 
pela solidariedade entre as partes.

A simples poupança é de fato uma ope-
ração simples que não necessita vínculo 
previdenciário próprio, porquê não é ade-
quado nem para fornecer proteção efetiva 
aos eventos de aposentadoria antecipada 
como nos casos de incapacidade e morte, 
nem compensa as necessidades daqueles 
que são menos afortunados em suas vidas 
profissionais.

Em um sentido técnico se diz que o efei-
to “solidarístico“ é aquele produzido em 
um seguro obrigatório a prêmio médio 
para as diferenças positivas ou negativas 
deste prêmio e aquele que será calculado 
para cada sujeito com o princípio de equi-
líbrio em relaçãoa riscos homogêneos.

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
   Diante do exposto podemos afirmar que 
o Regime Complementar de Previdência 
dos Servidores Públicos é muito preju-
dicial a quem pretende seguir a carreira 
pública. Destaco algumas desvantagens 
desta modalidade de Contribuição Defini-
da imposta aos servidores públicos:
a) menor definição prévia do nível de 
bem-estar a ser desfrutado na inatividade; 
b) mais complexo, do ponto de vista atu-
arial e administrativo, em face da adoção 
da moeda instrumental “quota” em todas 
as fases do plano; c) maior necessidade de 
acompanhamento e fiscalização, por par-
te da massa assistida, da administração do 
fundo para o alcance de maiores taxas de 
retorno a partir de seu patrimônio; e d) as 
taxas de juros adotadas nos cálculos atu-
ariais não são garantia de rendimento dos 
ativos acumulados pelo servidor público 
ao longo de sua vida laborativa.
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CESTA DE CAMARÃO
Por PAULO DEMINGOS

Ingredientes (para dez porções)

Para a cesta: 
- 10 discos de pão árabe;
- 25g de manteiga sem sal;
- Água de rosas ou 
água de flor de laranjeira (opcional). 
 
Para o creme: 
- 700g de camarão miúdo;
- 20 unidades Camarão GG sem casca, com cola;
- 500g de milho verde pré-cozido (grãos); 
- 200g de farinha de trigo;
- 100g de manteiga sem sal;
- 100ml de leite. 
- Sal, cardamomo (moído), tomilho (fresco), pimenta-
-do-reino preta (moída), açafrão (em pó) e azeite de 
oliva. 
 
Para a decoração: 
- Tomate cereja; mini rúcula; shoyo, creme de leite 
e açafrão.
 
Utensílios: 
- Forma e contra-forma no formato desejado;
- Disco de corte (diâmetro = 20cm);
- Frigideira grande antiaderente;
- Panela grande;
- Forma retangular para forno;
- Peneira;
- Liquidificador;
- Espátula, colheres e fouet;
- Vaporizador.

Preparo: 
As cestinhas são moldadas a partir de uma forma 
e uma contra-forma no formato desejado. Recortar 
com um disco de corte (diâmetro de 20 cm) o pão 
no tamanho e umedecer com água utilizando um 
vaporizador (na água pode ser acrescentado algumas 
gotas de “água de flor de laranjeira” ou “água de 
rosas” para aromatizar a massa de pão para a cesta).

Untar as formas com finíssima camada de manteiga 
sem sal, moldar o disco de pão entre as formas e levar 
ao forno, em uma forma retangular, pré-aquecido a 
180ºC, por 6 a 8 minutos. 
Após retirar as cestas das formas, espalhe-as, pois es-
tarão úmidas e poderão colar umas nas outras. Deixe-
-as secar por 30 minutos. Reserve.  
Aqueça água em uma panela e coloque o camarão 
miúdo por 2 minutos. Escorra, tempere com pimenta-
-do-reino, tomilho e sal. Reserve. 
Tempere os camarões grandes com sal, tomilho, 
pimenta-do-reino, cardamomo moído, açafrão e azeite 
de oliva. Sele em uma frigideira antiaderente.
Reserve.
Prepare um caldo de camarão (usando casca de ca-
marão ou caldo industrializado), cozinhe o milho no 
caldo, até o grão ficar bem macio. Bata no liquidifica-
dor utilizando parte do caldo de cozimento e passe 
em uma peneira utilizando uma espátula. O resultado 
será um creme de milho encorpado. Reserve.
A seguir, em uma panela, derreta a manteiga, adicione 
a farinha e mexa. Adicione o leite e a seguir o creme 
de milho reservado. Continue mexendo até atingir o 
ponto de polenta mole.  Adicione os camarões miúdos 
e ajuste o sal. 

Montagem: 
Colocar uma porção do creme de milho com camarões 
dentro da cestinha e sobre o creme dispor dois cama-
rões grandes entrelaçados. 

Decoração: 
- Riscar o prato com redução de creme de leite e 
açafrão (risco amarelo) e redução de molho de soja 
- shoyu - (risco preto), colocar metade de um tomate 
cereja com duas folhas de mini rúcula.
Entre os camarões grandes, inserir meio fettutini, 
tingido com tinta de calamares.
 
Receita: 
- 1/2 xíc. de Shoyu 
- 1/2 xíc. de saquê 
- 7 col. de sopa de açucar 
1 col. de sobremesa de gengibre ralado. 

Preparo: 
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve 
ao fogo, até a mistura reduzir.

Inaugurando esta seção, o ex-presi-
dente da Astec, eng. civil Paulo De-
mingos nos traz uma deliciosa recei-
ta chamada Cesta de Camarão.
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Arquiteta aposentada da antiga SPM 
(Secretaria do Planejamento Muni-
cipal), Maria Tereza Fortini Albano 

trabalhou 35 anos no mesmo prédio, na 
Av. Borges de Medeiros, sempre com pla-
nejamento urbano que, como ela observa 
é “uma atividade da qual nunca se vê o 
final e que, apesar de sua enorme impor-
tância, vem enfrentando gradativa desva-
lorização, em Porto Alegre.”

Uns três anos antes da aposentadoria 
chegar, Tereza resolveu dar vazão à criati-
vidade. Começou com oficinas para apren-
der artesanato, com “coisas têxteis” que 
ela define como “bota fio, tira fio”. A seguir, 
vieram os trabalhos criativos, aos sábados 
e outros aprendizados, como manipulação 
de fotos, para produzir novas imagens de 
seus próprios trabalhos.

Hoje, aposentada há um ano, ela produz 
guirlandas, acessórios femininos e para 

bebês, mandalas, pendentes e objetos de-
corativos, em diversas técnicas. Confira a 
beleza alegre e colorida da produção de 
Tereza, para quem “vender as peças pro-
duzidas é sempre um exercício de desfa-
zer-se de algo seu”.

HOBBY

O ARTESANATO DE 
TEREZA ALBANO

Os hobbies podem ser apenas passatempos que permitam relaxar nas horas vagas 
e recarregar as baterias para o dia a dia do trabalho, podem ser um preparo para 
ocupar o tempo com satisfação quando a aposentadoria chegar, ou podem surpre-
ender e até se transformar em uma nova atividade profissional. Nestas páginas 
retratamos os hobbies de duas colegas muito talentosas.

A BIODANZA DE 
INEZ PAVLICK
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Com base na legislação federal, a par-
tir de 2013, a Biodanza foi incorporada à 
Política Estadual de Práticas Integrativas e 
Complementares do Rio Grande do Sul – 
PEPIC/RS. Essa condição deu novo impul-
so à prática e hoje Inez desenvolve uma 
atividade social, com aulas semanais para 
a Terceira Idade, no Parque Ararigbóia, e 
ministra aulas quinzenais de Biodanza 
Aquática para alunos particulares, propor-
cionando melhores condições de vida a 
muita gente.

Engenheira agrônoma, Inez Maria Bar-
ros Pavlick ingressou na Prefeitura de 
Porto Alegre em 1974, como estagi-

ária, e em 1977, como profissional. Há 20 
anos, conheceu a Biodanza como prática 
terapêutica, frequentando um grupo se-
manal. Em 2008 formou-se facilitadora/
professora pela Escola Gaúcha de Biodan-
za e, no ano passado, formou-se facilita-
dora didata pelo International Biocentric 
Foundation, com sede em 35 países. Há 
dez anos, ela facilita grupos, e atualmen-
te, aposentada das atividades exercidas 
na Divisão de Urbanismo da SMOV (Secre-
taria de Obras e Viação) e na antiga SPM 
(Secretaria Municipal do Planejamento), 
lembra com orgulho dos anos de luta pela 
preservação ambiental, iniciados em Porto 
Alegre, com o arquiteto Udo Mohr. 

A BIODANZA DE 
INEZ PAVLICK
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Na Astec, a campanha da data-base co-
meçou mais cedo. Em 19 de março, 
o Núcleo dos Aposentados construiu 

sua sugestão à Pauta de Reivindicações As-
tec 2015, em uma reunião que pautou tam-
bém a eleição complementar para as vagas 
em aberto no Conselho Delberativo. 

A seguir, a Astec conclamou seus associa-
dos a enviarem suas contribuições para a 
reunião entre Diretoria Executiva e conse-
lhos Deliberativo e Fiscal, na sede da en-
tidade, que compilou as sugestões recebi-
das, na noite de 06 de abril. O resultado foi 
a Pauta de Reivindicações Astec 2015 leva-
da, dois dias depois, à assembleia geral de 
municipários.

Dia 08 de abril, a categoria fez a primeira 
das oito assembleias gerais da campanha 
salarial, construiu a Pauta Unificada de Rei-
vindicações e definiu como item prioritário 
a construção conjunta de um projeto de lei 
para solucionar o efeito cascata. A pauta 
também contempla as áreas econômico-

-salarial de assistência à saúde, defesa do 
serviço público e melhoria das condições 
de trabalho, além de políticas de valoriza-
ção dos servidores e do efeito cascata. Na 
área econômico-salarial, destacam-se as 
reivindicações de reajuste de 9,44% para 
reposição das perdas, mais o IPCA integral 
do período e ganho real, totalizando 20%, 
além da correção do vale-alimentação para 
R$ 23,00, extensivo aos aposentados. (Con-
fira a íntegra da Pauta Unificada no site da 
Astec: www.astecpmpa.com.br)

O movimento do dissídio realizou uma 
greve de 15 dias, em um movimento que 
ocupou as ruas do Centro Histórico com 
passeatas, concentrações e atos públicos, 
para denunciar aos porto-alegrenses o ris-
co da integridade dos vencimentos em fun-
ção do efeito cascata e as dificuldades da 
categoria em participar da construção do 
seu próprio Plano de Carreira, muito em-
bora a qualidade técnica do seu quadro de 
servidores.

DISSÍDIO 

Por DALVIN GABRIEL JOSÉ DE SOUZA

NOTÍCIAS

Núcleo dos Aposentados largou na frente na campanha da data-base.

Rita Becco, da Asscompoa (esq) com Adro-

aldo Corrêa e Isabel Junqueira, da Astec, 

na Assembleia de Municipários

O movimento do dissídio tomou as ruas.
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DISSÍDIO 
PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES DA ASTEC

Política Salarial 

1. Corrigir o efeito cascata – “Nenhum centavo a menos!” 
2. Participar das discussões da elaboração do Plano de Carreira. 
3. Garantir reposição integral, sem parcelamento, das perdas sa-

lariais e permanência do reajuste baseado no IPCA na data-base. 
4. Garantir aumento real de salários. 
5. Manter a paridade entre ativos e inativos, com extensão das 

gratificações (art. 40 da Constituição Federal). 
6. Equiparar auxílio-alimentação para todos os servidores ati-

vos, ao maior valor pago pelo município. 
7. Pagar horas extras e adicional noturno aos Técnicos de Ní-

vel Superior. 
8. Retomar a venda de 1/3 de férias. 
9. Incorporar a proporcionalidade na aposentadoria das grati-

ficações de insalubridade e periculosidade. 
10.Garantir a integralidade do pagamento da GIA para os pro-

fissionais que emitem folha de medição de obras e serviços, 
conforme previsto em Legislação. 

11.Pagar de imediato a Progressão de 2010-2012. 

O movimento do dissídio tomou as ruas.

Reunião conjunta da Diretoria Executiva com os Conselhos Deli-

berativo e Fiscal sintetizou a Pauta de Reivindicações Astec 2015.

Ari Krasner, João Pedro Chaves 

Nunes e Sérgio Brum 

em assembleia de Municipários.

O arquiteto Altair Moura Jr., a técnica em cultura 

Silvia Vieira  e Margareta Baumgarten, presiden-

te do Conselho Fiscal da Astec.

O diretor da Astec, Adroal-do Corrêa na Audiência Pú-blica na Câmara Municipal.

Astec presente ao ato público, no Paço Municipal, 
em 28 de abril.

Os municipários suspendem a greve 
e se mantém mobilizados. 

Dia 13 de maio, a Av. Siqueira Campos foi tomada pelos 

Municipários, em frente à Secretaria da Administração. 

Em 14 de maio, Municipários paralisados se mobilizam 

no Centro Histórico.

Bloqueio no túnel da Conceição, seguiu em passeata até o Centro Histórico.
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NOTÍCIAS

1. Garantir tratamento isonômico dos técnicos de nível su-
perior da PMPA, equiparando categorias profissionais, com 
exigência legal equivalente e capacitação técnica compatí-
vel, registrado em planos de cargos e salários. 

2. Nomear de imediato Técnicos concursados para suprir as 
necessidades dos órgãos/secretarias (vacância, criação de 
cargos e demanda de trabalho compatível com o número de 
funcionários). 

3. Garantir preenchimento das Funções Gratificadas, com 
requisito de formação superior, por servidores detentores 
de cargo compatível com o exercício da função.

4. Reduzir o interstício da progressão, com aumento do 
percentual, entre letras, para no mínimo 5% e aumento do 
número de vagas para 50% dos concorrentes. 

5. Alterar para adequar a Lei que cria letras E e F no sistema 
de progressão com o objetivo de corrigir anomalias que fe-
rem os princípios que norteiam a própria progressão. 

6. Garantir a redução de jornada em 1/3 da carga horária se-
manal para servidores que estiverem cursando pós-gradua-
ção nas áreas afins. 

7. Criar gratificação referente ao aprimoramento aos níveis 
de pós graduação: especialização, mestrado e doutorado, em 
áreas compatíveis com as atribuições do cargo. 

8. Aprimorar a EGP (Escola de Gestão Pública), permitindo 
viabilizar as demandas técnicas específicas de cada órgão da 
PMPA para a qualificação profissional dos servidores.

Condições de Trabalho

1. Vistoriar, com imediata manutenção e adaptação, os pré-
dios públicos municipais garantindo o cumprimento das nor-
mas de edificação vigentes. 

2. Garantir investimentos em infraestrutura e desenvolvi-
mento de sistemas, assim como na revisão dos processos or-
ganizacionais com funcionários estatutários, assegurando o 
funcionamento adequado da PMPA. 

3. Tratar de modo isonômico a aplicação da política do ponto 
eletrônico para todos os servidores da PMPA. 

4. Adequar o plano de saúde de forma a contemplar as neces-
sidades de todos os servidores estatutários, celetistas, ativos e 
aposentados e seus familiares, com subsídios aos dependentes.

Mesmo sob intensa chuva, os Municipários foram 

do HPS até o Centro Histórico, em 27 de maio.

Ao som de 

“Quem não 
pode com 

as formigas, 
não atiça 

o formi-
gueiro”, a 
categoria 
deliberou 
greve por 

tempo inde-
terminado, 

a partir de 

20 de maio. 

Em reunião com o Simpa, o governo se comprometeu 
com a construção conjunta de um projeto de lei para 
solucionar o efeito cascata sem perdas.

Política de 
Valorização Profissional

36

Na manhã do dia 14 de maio os Municipários 

paralisados se mobilizaram no Centro Histórico.
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Astec elege presidentes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

Em reunião organizada pela diretoria executiva, com a presen-
ça da presidente, biól. Isabel Junqueira, a Astec elegeu, em 

02 de março, a presidente do Conselho Deliberativo, adm. Dione 
Borges, e o vice, adm. Adalberto Pio de Almeida, além da pre-
sidente do Conselho Fiscal, adm. Margareta Baumgarten, e sua 
vice, econ. Marisa Pinho. 

Da esquerda para a direita 
Margareta Baumgarten, 
presidente CF; Dione 
Borges, pres. CD; Adalberto 
Corrêa, diretor relações 
trabalhistas e sindicais 
e Isabel Junqueira, 
presidente da Astec.

A vice-presidente arq. Sônia Castro, a diretora 
de Relações com os Aposentados arq. Josane 

Gauer e o vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo adm. Adalberto Pio de Almeida represen-
taram a Astec na solenidade da noite de 25 de 
maio, na sede da APMPA. Foram empossados: o 
novo presidente, procurador Sylvio Roberto Cor-
rêa de Borba, o vice-presidente, procurador Ale-
xandre Dionello e os novos conselheiros Consul-
tivos e Fiscais, para o biênio 2015/2016.

Sylvio de Borba, novo presidente da APMPA; Josane Gauer, diretora 
de Relações com Aposentados da Astec;  Adalberto Pio de Almeida, 
vice-presidente do Conselho Deliberativo da Astec; Sônia Castro, vice-
presidente da Astec e Alexandre Dionello, vice-presidente da APMPA
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Fo
to

: R
uv

an
a 

D
e 

Ca
rl

i

52 anos da Aiamu

A diretora Cultural, bibl. Carmem von Hoo-
nholtz, representou a Astec no aniversário 

de 52 anos da Associação dos Agentes Fiscais 
da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), 
em 11 de março.

Da esq. para a dir., Vinicius Simon, vice-presidente da Aiamu, no exercício da presidência; Valéria Costa, diretora Administrativo-
Financeira; Filipe Hypólito de Souza, agente fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre e mestre de cerimônias do evento; José Fracelli 
Stocker, diretor de Aposentados e Pensionistas; Carmem Lapolli von Hoonholtz, diretora Cultural da Astec; e Ricardo Brambila, diretor 
Social e de Comunicação.

Adalberto Pio de 
Almeida, 
vice-presidente do 
Conselho Deliberativo.

Marisa Nei Pinho, 
vice-presidente do 
Conselho Fiscal.
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Na manhã do dia 14 de maio os Municipários 

paralisados se mobilizaram no Centro Histórico.

34-43-NOTICIAS E VIAGEM.indd   5 24/07/2015   17:27:55



   Revista da Astec, Porto Alegre, ano 15, nº 36, julho de 2015      

Servidores se reuniram na Comissão 

de Defesa do Consumidor, Direitos 

Humanos e Segurança Urbana, na 

Câmara de Vereadores. 

A vice-presidente da Astec, arquiteta Sônia Castro, 
representou a Astec na posse da diretoria e conse-

lheiros do Conselho Regional de Administração do RS. 
Assumiu a presidência do CRA, o adm. Valter Lemos, 
para o biênio 2015/2016 e um terço dos conselheiros 
tomou posse para o período 2015/2018. O evento foi 
realizado na Sociedade Germânia, na noite de 07 de janeiro.

Posse da diretoria  
e conselheiros do CRA-RS
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Ilhas da Pólvora 
e do Presídio são 
tombadas

Orçamento 2015

O orçamento 2015 foi apro-
vado por unanimidade, em 

Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 11 de dezembro, 
na sede do Conselho Regional 
de Administração (CRA-RS). Já 
as contas de 2014 foram apro-
vadas por unanimidade, em 
Assembleia Geral Ordinária de 
29 de junho último, na sede da 
Astec.

O tombamento, pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado, foi comuni-
cado ao prefeito José Fortunati, 
em ofício de 24 de dezembro 
último, assinado pelo Secretário 
de Estado da Cultura, à época, 
Assis Brasil. A preservação das 
ilhas e estabelecer restrições e 
limitações ao Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Am-
biental passou, assim, a ser de 
responsabilidade da Prefeitura.

Servidores do DMAE criticam 
terceirização dos serviços  

As denúncias foram feitas no 
dia 26 de novembro de 2014, 

na Comissão de Defesa do Consu-
midor, Direitos Humanos e Segu-
rança Urbana, na Câmara de Ve-
readores, com a participação da 
presidente da Astec, biól. Isabel 
Junqueira. O diretor de Forma-
ção Sindical do Simpa, Alexandre 
Dias, e a adm. Margareta Baum-
garten, representante da Acespa, 
relataram que, de janeiro de 2005 
até novembro de 2014, o DMAE 
reduziu em 30% seus servidores, 
passando de 2.403 funcionários 
para 1.888. De acordo com Mar-
gareta, a lista de funções tercei-
rizadas é longa, e esse trabalho 

Ao decretar falência, a Cootrario não garantiu o pagamento dos salá-
rios e demais direitos. O movimento das trabalhadoras terceirizadas 

é um instrumento que surge da necessidade de buscar algum tipo de 
apoio aos que vivem em uma relação de trabalho tão fragilizada, fruto 
da terceirização que avança dia a dia no setor público, em diferentes 
áreas. Os interessados podem encaminhar doações ao Simpa, pelo fone 
3228-2325, com o setor financeiro. Após, o Sindicato se compromete a 
prestar contas do movimento.
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Trabalhadoras terceirizadas 
e desempregadas por falência de 
cooperativa recebem apoio da Astec

NOTÍCIAS

Astec faz 21 anos

38

maquia a carência de servidores e 
a necessidade de que o DMAE re-
alize concurso público imediato. 
As baixas remunerações desses 
trabalhadores e a falta de inves-
timentos em qualificação resul-
ta em alta rotatividade e contribui 
para o desmonte do serviço público.

Vem aí a grande festa dos 
21 anos da Astec. Será 

novamente realizada no res-
taurante Panorama, na PUCRS, 
em outubro. Fique atento e 
prepare-se!
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A Astec está divulgando o livro 
Acorde Mulher: Da Autoesti-

ma à Economia Solidária, escrito 
por sua associada Fernanda Ker-
ber, servidora da Secretaria Muni-
pal de Governança Local (SMGL) 
e lançado em novembro do ano 

Lançamento de livro
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Associados, representantes da 
diretoria executiva e dos con-

selhos deliberativo e fiscal se reu-
niram, no dia 27 de novembro de 
2014, para um happy hour no ter-
raço da Astec, agora repaginado. O 
espaço é destinado aos eventos da 
entidade e para recepcionar os só-
cios, bastando agendar com a secre-

Astec inaugura novo espaço de lazer em sua sede

“TOMO CONTA DO MUNDO ” 
Tânia Carvalho entrevista Diana Corso

O Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS), com o 
apoio da Astec, promoveu dia 30 de março, no auditório do Se-

nac, o talk show “Tomo Conta do Mundo”, quando Tânia Carvalho entre-
vistou a psicanalista Diana Corso. Em pauta, as novas configurações da 
mulher moderna (a profissão, a miragem do corpo perfeito, a família) 
contra as inquietudes da vida e o que significa estar neste mundo.

Mudando Paradigmas é o mote 
da XXIV Semana da Enferma-

gem, com programação especial 
nos dias 13 e 14 de maio, no Hos-
pital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre (HPS). O evento foi uma 
comemoração ao Dia Internacio-
nal da Enfermagem, ocorrido em 
12 de maio.
Renata Brasil, enfermeira do HPS 
há 13 anos e uma das coordena-
doras da Semana, relata que, du-
rante dois dias, enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem 
discutiram a mudança da cultura 

institucional a partir da ampliação 
física ocorrida no hospital nos úl-
timos anos. “Estamos debatendo 
como o aumento do espaço pode 
agregar várias tecnologias leves e 
duras ao HPS e adequá-las às ne-
cessidades dos pacientes e dos tra-
balhadores”, diz.
Renata destaca  que o hospital 
também agrega profissionais com 
currículo vasto, o que se constitui 
em um dos grandes potenciais do 
hospital. “Nosso profissional tem 
um olhar para o atendimento de 
urgência e emergência, e com co-

nhecimento que ultrapassa as bar-
reiras físicas do HPS”, relata a en-
fermeira.
No primeiro dia, o evento, que con-
tou com o apoio da Astec, apresen-
tou sete palestras, sobre diversos 
temas de interesse da enferma-
gem.

XXIV Semana de Enfermagem do HPS
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taria conforme a disponibilidade.
A inauguração do terraço, que 
passou por remodelagem recen-
temente, contou, ainda, com a pre-
sença de dois novos associados: o 
atuário Dalvin Gabriel José de Sou-
za, do Previmpa, e a engenheira 
agrônoma Liege Cunha dos Santos, 
da Smam.

passado. A obra retrata a elabo-
ração de um projeto que come-
çou com o objetivo de promover 
mulheres na periferia de Porto 
Alegre e acabou evoluindo para 
um grupo de geração de renda na 
Rede de Economia Solidária.
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Arquiteto Alexandre Pereira Leão   
Engenheira Cláudia Palombini Medeiros  
Atuário Dalvin Gabriel José de Souza 
Engenheiro Edgar da Costa Eifler  
Engenheira Luciane Silvera Azevedo  
Biólogo Márcio Suminsky   
Médica Rejane Maria Leão Berger  
Arquiteto Rodrigo de Castilhos da Silva  

SMPEO
DEP
Previmpa
DEP
SMAM
DMAE
SMS
GP

Bem-vindos, novos sócios!
A Astec cumprimenta seus novos sócios:

Fortaleça sua entidade: traga um novo sócio!

20/01 – Dia do Farmacêutico
24/01 – Dia do Aposentado
29/01 – Dia do Jornalista
01/02 – Dia do Publicitário
12/03 – Dia do Bibliotecário
06/05 – Dia do Cartógrafo
12/05 – Dia do Enfermeiro
15/05 – Dia do Assistente Social
29/05 – Dia do Estatístico
30/05 – Dia do Geólogo
18/06 – Dia do Químico
12/07 – Dia do Engenheiro Florestal
13/07 – Dia do Engenheiro Sanitarista

Datas profissionais
Parabéns aos técnicos que 
trabalham para construir uma 
Porto Alegre sempre melhor. 

Eleições no Previmpa

Os 56 representantes dos Poderes Executivo e Legis-
lativo, entre eles, integrantes da Diretoria Executiva 

e demais associados da Astec, que participam da Ges-
tão 2015/2017 tomaram posse em 18 de maio último, 
como conselheiros do Previmpa. Os 5.760 votos diretos 
e informatizados confirmaram a eleição da chapa única, 
Autonomia Previdenciária. 
Os Conselhos de Administração e Fiscal têm formação 
paritária, com integrantes eleitos e indicados, e são ins-
tâncias de participação e fiscalização do patrimônio do 
Previmpa, por parte dos servidores.
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Instituída em 4 de abril 
de 2012, direito consti-

tucional também dos apo-
sentados e pensionistas 
da Secretaria Municipal da 
Administração (SMA), até 
hoje, três anos e três  me-
ses depois, cerca de 300 
servidores seguem sem 
perceber a remuneração. 
Muito a Astec, em conjun-
to com a Acespa, a Asta e 
a Comissão de Servidores 
Inativos e Pensionistas da 
SMA, tem se mobilizado 
para que seja aprovado o 
Projeto de Lei cuja minu-
ta tramita no expediente 
001.012654.13.0.

Visite nosso site! 
Confira mais detalhes sobre estas e outras 
notícias em www.astecpmpa.com.br 

Câmara Municipal  
homenageia Astec

A Câmara Municipal 
homenageou a As-

tec pela passagem dos 
seus 20 anos. O presi-
dente do Legislativo à 
época, vereador Profes-
sor Garcia, fez a entrega 
de uma placa alusiva ao 
aniversário da Associa-
ção, durante a comemo-
ração realizada na noite de 24 de outubro, no 
Restaurante Panorama, na PUCRS. O gesto veio 
acompanhado de um breve pronunciamento, 
que destacou o importante papel da Entida-
de na defesa da valorização dos técnicos de 
nível superior do município de Porto Alegre. 
A biól. Isabel Junqueira, presidente da Astec, 
destacou o momento especial: “esta homena-
gem aos técnicos científicos é um importante 
reconhecimento, por parte da Câmara de Verea-
dores, a toda a categoria, e vem somar no senti-
do da valorização profissional.”

Gratificação de Incentivo 
ao Desempenho (GID) 

Representantes da Astec, Acespa, Asta 
e Comissão de Servidores Inativos da 
SMA reunidos com presidente da Câmara 
Municipal, Mauro Pinheiro, em 23/02/15

Astec, Acespa, Asta e Comissão de 
Servidores Inativos da SMA seguem na luta 
pela GID, em reunião com o vice-prefeito 
Sebastião Melo, em 15/04/2015
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O presidente da Câmara 
Municipal à época, Professor 
Garcia, e a presidente da 
Astec, biól. Isabel Junqueira. 
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A Astec é uma entidade associa-
tiva, onde uma Diretoria Exe-

cutiva, um Conselho Deliberativo 
e um Conselho Fiscal são forma-
dos por técnicos de nível superior 
da Prefeitura de Porto Alegre, elei-
tos a cada dois anos. São colegas 
servidores públicos, que abrem 
mão de parte do seu tempo fora do 
trabalho para defender interesses 
da categoria. 
Foi assim em novembro e dezem-
bro de 2014, quando a Comissão 
Eleitoral, presidida por Miriam 
Hackmann e composta por Altair 
Moura Jr. e Maria Arlete Nascimen-
to, organizou o processo em que 
foi eleita a gestão 2015/2016, em-
possada em 11 de dezembro, com 
a diretoria Executiva formada por: 
biól. Isabel Junqueira, presiden-
te, Previmpa Inativos; arq. Sônia 
Castro, vice-presidente, Previm-
pa Inativos; adm. Herni Michel, 
diretor Administrativo, Previmpa 
Ativos; eng. Carlos Adolfo Bernd, 
diretor Financeiro, DEP; téc. com. 
Adroaldo Corrêa, diretor de Re-
lações Trabalhistas e Sindicais, 
Previmpa Inativos; bibl. Carmem 

Eleições Astec Gestão 2015/2016

O Projeto de Lei do Executivo que 
criou o Fundo de Reaparelha-

mento do Previmpa (Frap) foi apro-
vado em 11 de maio último, pelo 
Plenário da Câmara Municipal. A 
expectativa é de que a nova Lei pro-
porcione mais autonomia financeira 
do Previmpa, com recursos advin-
dos do rendimento positivo líquido 
de aplicação financeira da taxa de 
administração do Departamento; os 
resultantes de contratos, acordos e 
outros ajustes celebrados pelo Pre-
vimpa com instituições públicas ou 

von Honholtz, diretora Cultural, 
SMAM; arq. Josane Gauer, diretora 
de Relações com os Aposentados, 
Previmpa Inativos.  O Conselho 
Deliberativo foi composto por: 
adm. Márcia Carcuchinski da Silva 
(Gabinetes, Gestão, Governança e 
Planejamento); adm. Miguel José 
Torres Kuhn (Administrativo, Jurí-
dico e Previdência Ativos); eng. Ri-
cardo Zucarelli Pulvirenti, enf. Lur-
des Maria Toazza Tura, adm. Marco 
Antonio Macerata, med. vet. José 
Carlos Sangiovani, e is. Anderson 
Araújo de Lima – titulares – e enf. 
Clarice Micheline - suplente (Saú-
de); biol. Eduardo Olabarriaga – 
titular – e eng. Alexandre Panerai 
Pereira - suplente (Meio Ambien-
te e Direitos Animais); eng. Paulo 
José de Sousa Lima Demingos e 
arq. Paulo Lima Loge (Urbanis-
mo, Mobilidade, Obras e Câmara 
de Vereadores); eng. Edgar Eifler 
(Esgotos Pluviais);  eng. Sérgio 
Luiz Brum, adm. Dione Borges de 
Carvalho, hoje presidente do CD, 
adm/adv. Adalberto Pio de Almei-
da, eng. João Pedro Chaves Nunes, 
e eng. Celso Afonso Machado Lima 

privadas, expressamente vinculados 
ao Frap; as importâncias recebidas 
de pessoas físicas ou jurídicas ou 
de organismos públicos ou priva-
dos, nacionais ou internacionais ex-
pressamente destinadas ao Frap; e 
outras rendas ou rendimentos a ele 
destinados. De acordo com o proje-
to aprovado, os recursos do fundo 
destinam-se a aparelhar, modernizar 
e apoiar os programas de trabalho 
desenvolvidos ou coordenados pelo 
Departamento. Conforme o atuário 
do Previmpa, Dalvin Gabriel de Sou-

za, associado à Astec, a expectativa é 
de capacitar costantemente os qua-
dros do Departamento, qualificando 
a gestão do patrimônio da previdên-
cia dos municipários, que se aproxi-
ma dos um bilhão de reais em caixa. 
Outro ganho com o Frap, na avalia-
ção de Dalvin, é a possibilidade de o 
Previmpa usar o lucro das aplicações 
do excesso de taxa de administração, 
que não pode ser utilizado hoje, sen-
do devolvido ao Executivo, embora 
sejam recursos do próprio Departa-
mento e dos seus servidores.

Fundo de Reaparelhamento do Previmpa

- titulares (Previdência Inativos).
Para o Conselho Fiscal, foram elei-
tos: adm. Margareta Baumgarten, 
Previmpa Inativos, hoje presidente 
do CF; econ. Marisa Pinho, Previm-
pa Inativos; adm. Adriana Paltian, 
SMF; adm. Jardel Cunha – suplente, 
SMF.
Falta eleger representantes os Nú-
cleos Educação, Cultura, Juventude, 
Esporte e Turismo; Fazenda; Direi-
tos Humanos e Segurança, Trabalho 
e Inclusão Social; Indústria e Co-
mércio; Habitação; Limpeza Urbana 
e Assistência Social e Cidadania.  

Candidate-se! Convide seu cole-
ga! Torne-se um representante de 
Núcleo! Represente sua entidade e 
faça a sua categoria mais forte!

Diretoria Executiva 2015/2016: Carlos Bernd, 
Herni Michel, Adroaldo Corrêa, Carmem von 
Hoonholtz, Isabel Junqueira, Sônia Castro e 
Josane Gauer.
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Técnicos do DEP 
comemoram verbas 
do PAC PREVENÇÃO

O Departamento de Esgotos Pluviais 
(DEP) de Porto Alegre recebeu recen-
temente a confirmação, por parte da 

Caixa Econômica Federal e do Ministério das 
Cidades, da liberação de recursos do Orça-
mento Geral da União, por meio do Programa 
PAC Prevenção, da ordem de R$ 237 milhões, 
em repasse totalmente federal, sem contra-
partidas ou financiamentos.

Esses recursos contemplam a elaboração 
do projeto Executivo para ampliação do sis-
tema de macrodrenagem das bacias hidro-
gráficas dos arroios Guabiroba e Manecão e a 
execução das obras previstas pelo Plano Di-
retor de Drenagem Urbana das bacias hidro-
gráficas dos arroios Areia e Moinho. Também 
serão ampliadas 7 estações de bombeamen-
to integrantes do Sistema de Proteção contra 
Cheias do Município de 
Porto Alegre. A execução 
dessas obras será contra-
tada por meio do Regime 
Diferenciado de Contra-
tações, modalidade Con-
tratação Integrada, com 
previsão de lançamento 
dos editais ainda nos 
meses de julho e agosto 
próximos.

A liberação desse re-
curso é fruto do trabalho 
que a equipe de técnicos 
do DEP vem realizan-
do desde 2012, quando 
ocorreu a abertura do 
processo de seleção de 
propostas para o PAC 
Prevenção. 

Desde aquela época, várias etapas foram 
vencidas, incluindo a elaboração e aprovação 
por parte da Caixa Econômica Federal dos an-
teprojetos e a comprovação da titularidade 
das áreas das casas de bombas. Entretanto, 
até poucos dias ainda havia a possibilidade 
de bloqueio dos recursos, face ao contingen-
cionamento de verbas por parte do Governo 
Federal. Como o DEP conseguiu concretizar o 
primeiro desembolso de todos os contratos 
dentro dos prazos estipulados, a liberação da 
verba foi efetivamente garantida.

A equipe técnica do DEP agradece a cola-
boração de colegas de outras secretarias, tais 
como SMAM, SMPEO, Gestão, DMAE, DEMHAB 
e PGM, que também tiveram relevante atua-
ção, em diversas etapas do processo, de for-
ma a garantir o sucesso dos projetos.

Em fev/ 2007 bloqueio da Rua Conde de Porto Alegre, em razão das obras do Conduto Álvaro Chaves/Goethe.

20 ANOS 

A arquiteta aposentada  da SMURB, MIRIAM HACKMANN, 
em Caldas Novas, Goiás, no Hot Park Resort, 

com o marido Luiz Carlos Silveira.
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20 ANOS 

A partir desta edição, criamos esta seção, 
onde nossos sócios poderão publicar as fotos 
dos bons momentos vividos em suas viagens 
pelo mundo. Na página de estreia vejam 
as fotos de quatro colegas.  E mande suas fotos 
para a próxima!

TURISMO

A arquiteta da SMOV, DANIELA SPERB, com o 
marido Daniel e as filhas Gabriela e Isabela no 

Parque Guell, em Barcelona (acima) e num 
acampamento no deserto de Dubai..

O arquiteto da SMURB, ANTÔNIO SELMO, 
na Praia da Boa Viagem, em Recife (à esquerda) 
e depois no mirante do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 

A engenheira civil aposentada da SMF, VERA TEIXEIRA, à esquerda no Nepal,

antes do recente terremoto e à direita na aldeia Água Formosa, em Portugal.

A arquiteta aposentada  da SMURB, MIRIAM HACKMANN, 
em Caldas Novas, Goiás, no Hot Park Resort, 

com o marido Luiz Carlos Silveira.

PELO MUNDO
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5. Biblioteca Jorn. Roberto E. Xavier  da SMAM 
biblioteca@smam.prefpoa.com.br 

BRASIL. Ministério do Meio Ambien-
te. Campos sulinos: conservação e uso 
sustentável da biodiversidade. Brasília: 

MMA, 2012.

6. Biblioteca Eco. Inf. Maria Dinorah da SMAM
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

WIESNER, Henning.  Dinossauros podem 
ser adestrados?: e outras perguntas a um 
diretor de zoológico. São Paulo: Cosac Nai-
fy,  2014. 222 p. ISBN 9788540503007

7. BIBLIOTECA DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DA SMA
biblioteca@sma.prefpoa.com.br

Treinamento, desenvolvimento e educa-
ção em organizações e trabalho: funda-
mentos para a gestão de pessoas. Porto 
Alegre: Bookman, Artmed, 2006. 576 p. 

ISBN 9788536307442

9. BIBLIOTECA DA SMED
biblioteca@smed.prefpoa.com.br

RAPOPORT, Andrea. O dia a dia na 
educação infantil. 2. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2014. 173 p.

PUBLICAÇÕES ONLINE NA REDE

Revista da SMED, Conhecer: 
http://websmed.portoalegre.
rs.gov.br/escolas/conhecer/

PUBLICAÇÕES IMPRESSAS

1. Biblioteca da PGM 
biblioteca@pgm.prefpoa.com.br

 
DIREITO ambiental e as funções essen-
ciais à justiça: o papel da Advocacia 
de Estado e da Defensoria Pública na 
proteção do meio ambiente. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2011. 855 p. 
ISBN 9788520340035.

2. Biblioteca Pública Municipal Josué Gui-
marães da SMC 
bibliot@smc.prefpoa.com.br

CAMPOS, Marcello.  Almanaque do Lupi:  vida, obra 
e curiosidades sobre o maior com-
positor popular gaúcho.  Porto Ale-
gre: Letra & vida,  Editora da Cidade,  

2014. 100 p.

3. Biblioteca Pública Municipal 
Josué Guimarães da SMC – Ramal 1 – Restinga
marta@smc.prefpoa.com.br

CLARE, Cassandra.  Os instrumentos 
mortais.  28. ed.  Rio de Janeiro: Gale-
ra Record, 2015.  5v. (Os instrumentos 

mortais)  ISBN 9788501087157 (v.2)

4. Biblioteca do DMAE 
biblioteca@dmae.prefpoa.com.br

POZENATO, José Clemente. A Babilônia. 

Caxias do Sul, Maneco, 2006. 343 p.

CULTURA

Livros em destaque na rede de bibliotecas da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA)

Consulte a DISPONIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO,  atra-
vés do CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO DO SISTEMA PER-
GAMUM, (gerenciado  por bibliotecários), disponível  
na INTERNET  http://pergamum.procempa.com.br/
biblioteca/index.php
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Ações do Conselho Municipal do Livro e da Leitura para o cumprimento da Lei Municipal nº 11.226/2012

POR UMA PORTO ALEGRE MAIS LEITORA

Com a publicação da Lei  Muni-
cipal nº 11.226 em 5 de março de 
2012, Porto Alegre passou a ser a 
primeira capital brasileira a contar 
com um Plano Municipal do Livro e 
da Leitura (PMLL), que tem por prin-
cipal objetivo promover a leitura na 
cidade. O documento foi estrutura-
do conforme o modelo do Plano Na-
cional do Livro e Leitura (PNLL), ins-
tituído na Portaria Interministerial 
Nº 1.442, de 10 de agosto de 2006 
e pelo   Decreto Federal nº 7.559, 
de1º setembro de 2011.

O órgão executor do PMLL é o 
Conselho Municipal do Livro e 
da Leitura (CMLL), composto por 
representantes das secretarias 
municipais da Cultura (SMC), 
Educação (Smed) e Governança Local 
(SMGL), além de escritores, editores, 
livreiros, órgãos de classe da área de 
Biblioteconomia e representantes 
da sociedade. As ações têm por base 
quatro eixos: 1 – Democratização 
do acesso; 2 – Fomento à leitura 
e à formação de mediadores; 3–
Valorização institucional da leitura e 
incremento de seu valor simbólico e 
4 – Desenvolvimento da economia do 
livro. 

Em três anos de existência, o 
PMLL já oportunizou realizações 
culturais significativas, a exemplo 
da inauguração da Biblioteca 
Comunitária do Arquipélago na 
Ilha Grande dos Marinheiros, no 
dia 11/10/2014. Essa iniciativa se 
concretizou dez meses após o primeiro 
investimento do PMLL, mediante 
convênio com a ONG Cirandar. Desde 
então, a unidade tem proporcionado 
diversas atividades à comunidade 
das Ilhas, como saraus, mediações de 
leitura e contação de histórias. 

Outra iniciativa com resultados 
positivos foi o apoio financeiro do 
PMLL à ampliação do acervo de 
livros do projeto “Baú de Histórias: 
Era uma vez...”, desenvolvido pela 
Smed para levar ações de leitura 
às escolas infantis conveniadas. A 
aquisição de obras contribuiu para 
que o número de baús dobrasse 
de quatro para oito, contemplando 
maior número de escolas e 
crianças beneficiadas. O Projeto 
“Encantando com Histórias da SMC” 
realizado no Hospital Materno-
Infantil Presidente Vargas também 
recebeu um baú recheado de livros 
que apoiam o desenvolvimento das 
atividades de contação, leitura e 
empréstimo. 

A verba do PMLL também 
incrementou os acervos das 
Bibliotecas Públicas Municipais Josué 
Guimarães e Ramal 1 (Restinga).  Já as 
escolas municipais de Ensino Médio 
Liberato Salzano Vieira da Cunha e 
Emílio Meyer e a Biblioteca da Smam 
receberam exemplares de livros 
previstos pela UFRGS nas leituras 
obrigatórias para o Vestibular 2015. 

O Prêmio PMLL 2014 de Ações 
de Leitura, por sua vez, apoiou 
financeiramente diversas iniciativas 
reconhecidas na cidade. Os três 
vencedores foram contemplados 
com prêmio de R$ 3.500,00 para 
aplicação em projetos de leitura. 

Em 2014 também foram contratados 
12 profissionais para 26 atividades 
de contação de histórias no Hospital 
Materno-Infantil Presidente Vargas, 
nas Bibliotecas Públicas Municipais 
Josué Guimarães e Ramal 1 (Restinga), 
além das Bibliotecas Comunitárias do 
Arquipélago, Jardim Ipiranga, Aninha 
Peixoto e Ceprimoteca. 

Em dezembro do mesmo ano, 
o CMLL promoveu o “1º Natal 
com Leitura”, ação-relâmpago de 
divulgação do Plano e distribuição 
de livros, ocasião em que 480 
exemplares foram distribuídos em 
apenas uma hora. 

Já a edição 2015 do tradicional Li-
vraço, momento de leitura coletiva 
em espaços  de grande circulação da 
cidade, ocorreu durante a 2ª Festa 
da Leitura na Usina do Gasômetro, 
contou com pelo menos 100 partici-
pantes. E ainda para este ano o CMLL 
prepara um edital para publicação 
de dois livros infantis e outro juve-
nil, a fim de apoiar novos autores 
e fortalecer a cadeia produtiva do 
setor. O Conselho também trabalha, 
em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, para o cumpri-
mento da Lei Federal nº 12.244, de 
24 de maio de 2010. que trata da 
universalização das bibliotecas nas 
instituições de ensino do País, a fim 
de contribuir pra a qualificação e 
modernização das bibliotecas esco-
lares da Rede Municipal de Ensino. 

Renata de Souza Borges  - Bibliotecária CRB 
10/1922 -  SMC, coordenadora do CMLL  -e-
-mail: renata.borges@smc.prefpoa.com.br
Jacqueline de Oliveira Mative – Bibliote-
cária, CRB 10/1943 - SMC, repres.no  CMLL 
e-mail: jacqueline.mative@smc.prefpoa.

Por Renata de Souza Borges  e Jacqueline de Oliveira Mative
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Mediação de história
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Ações do Conselho Municipal do Livro e da Leitura para o cumprimento da Lei Municipal nº 11.226/2012

POR UMA PORTO ALEGRE MAIS LEITORA

Com a publicação da Lei  Muni-
cipal nº 11.226 em 5 de março de 
2012, Porto Alegre passou a ser a 
primeira capital brasileira a contar 
com um Plano Municipal do Livro e 
da Leitura (PMLL), que tem por prin-
cipal objetivo promover a leitura na 
cidade. O documento foi estrutura-
do conforme o modelo do Plano Na-
cional do Livro e Leitura (PNLL), ins-
tituído na Portaria Interministerial 
Nº 1.442, de 10 de agosto de 2006 
e pelo   Decreto Federal nº 7.559, 
de1º setembro de 2011.

O órgão executor do PMLL é o 
Conselho Municipal do Livro e 
da Leitura (CMLL), composto por 
representantes das secretarias 
municipais da Cultura (SMC), 
Educação (Smed) e Governança Local 
(SMGL), além de escritores, editores, 
livreiros, órgãos de classe da área de 
Biblioteconomia e representantes 
da sociedade. As ações têm por base 
quatro eixos: 1 – Democratização 
do acesso; 2 – Fomento à leitura 
e à formação de mediadores; 3–
Valorização institucional da leitura e 
incremento de seu valor simbólico e 
4 – Desenvolvimento da economia do 
livro. 

Em três anos de existência, o 
PMLL já oportunizou realizações 
culturais significativas, a exemplo 
da inauguração da Biblioteca 
Comunitária do Arquipélago na 
Ilha Grande dos Marinheiros, no 
dia 11/10/2014. Essa iniciativa se 
concretizou dez meses após o primeiro 
investimento do PMLL, mediante 
convênio com a ONG Cirandar. Desde 
então, a unidade tem proporcionado 
diversas atividades à comunidade 
das Ilhas, como saraus, mediações de 
leitura e contação de histórias. 

Outra iniciativa com resultados 
positivos foi o apoio financeiro do 
PMLL à ampliação do acervo de 
livros do projeto “Baú de Histórias: 
Era uma vez...”, desenvolvido pela 
Smed para levar ações de leitura 
às escolas infantis conveniadas. A 
aquisição de obras contribuiu para 
que o número de baús dobrasse 
de quatro para oito, contemplando 
maior número de escolas e 
crianças beneficiadas. O Projeto 
“Encantando com Histórias da SMC” 
realizado no Hospital Materno-
Infantil Presidente Vargas também 
recebeu um baú recheado de livros 
que apoiam o desenvolvimento das 
atividades de contação, leitura e 
empréstimo. 

A verba do PMLL também 
incrementou os acervos das 
Bibliotecas Públicas Municipais Josué 
Guimarães e Ramal 1 (Restinga).  Já as 
escolas municipais de Ensino Médio 
Liberato Salzano Vieira da Cunha e 
Emílio Meyer e a Biblioteca da Smam 
receberam exemplares de livros 
previstos pela UFRGS nas leituras 
obrigatórias para o Vestibular 2015. 

O Prêmio PMLL 2014 de Ações 
de Leitura, por sua vez, apoiou 
financeiramente diversas iniciativas 
reconhecidas na cidade. Os três 
vencedores foram contemplados 
com prêmio de R$ 3.500,00 para 
aplicação em projetos de leitura. 

Em 2014 também foram contratados 
12 profissionais para 26 atividades 
de contação de histórias no Hospital 
Materno-Infantil Presidente Vargas, 
nas Bibliotecas Públicas Municipais 
Josué Guimarães e Ramal 1 (Restinga), 
além das Bibliotecas Comunitárias do 
Arquipélago, Jardim Ipiranga, Aninha 
Peixoto e Ceprimoteca. 

Em dezembro do mesmo ano, 
o CMLL promoveu o “1º Natal 
com Leitura”, ação-relâmpago de 
divulgação do Plano e distribuição 
de livros, ocasião em que 480 
exemplares foram distribuídos em 
apenas uma hora. 

Já a edição 2015 do tradicional Li-
vraço, momento de leitura coletiva 
em espaços  de grande circulação da 
cidade, ocorreu durante a 2ª Festa 
da Leitura na Usina do Gasômetro, 
contou com pelo menos 100 partici-
pantes. E ainda para este ano o CMLL 
prepara um edital para publicação 
de dois livros infantis e outro juve-
nil, a fim de apoiar novos autores 
e fortalecer a cadeia produtiva do 
setor. O Conselho também trabalha, 
em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, para o cumpri-
mento da Lei Federal nº 12.244, de 
24 de maio de 2010. que trata da 
universalização das bibliotecas nas 
instituições de ensino do País, a fim 
de contribuir pra a qualificação e 
modernização das bibliotecas esco-
lares da Rede Municipal de Ensino. 

Renata de Souza Borges  - Bibliotecária CRB 
10/1922 -  SMC, coordenadora do CMLL  -e-
-mail: renata.borges@smc.prefpoa.com.br
Jacqueline de Oliveira Mative – Bibliote-
cária, CRB 10/1943 - SMC, repres.no  CMLL 
e-mail: jacqueline.mative@smc.prefpoa.

Por Renata de Souza Borges  e Jacqueline de Oliveira Mative
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