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007ª AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 09MAI2022 

 (Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): (19h02min) Boa noite a todos. Estão abertos os 

trabalhos da presente audiência pública. Solicito ao diretor legislativo Luiz Afonso que 

conduza inicialmente esta audiência. 

  

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): A nossa audiência pública se 

destina a debater o Projeto de Lei do Executivo nº 025/21, conforme o Edital abaixo (Lê.): 

 

“AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DEBATER O PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

025/21, QUE ALTERAO ANEXO III, CRIA 01 (UM) CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE 

DIRETORIA E 01 (UM) CARGO EMCOMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE E EXTINGUE 01 (UM) 

CARGO EM COMISSAO DE OFICIAL DE GABINETE E 02(DOIS) CARGOS EM COMISSÃO DE 

SECRETÁRIO DE CONSELHO, NO AMBITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEPREVIDÂNCIA 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE (PREVIMPA) E INCLUI O 

ANEXO III-A NA LEI Nº 8.986, DE 02 DE OUTUBRO DE 2002. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais, 

CONVIDA a comunidade Porto-Alegrense para a Audiência Pública, a ocorrer no dia 09 de maio de 

2022, às 19 horas, através de vídeo conferência pela plataforma Zoom (https://zoom.us/), onde os 

cidadãos também poderão participar, mediante inscrição em 

https://audienciaspublicas.camarapoa.rs.gov.br/. O link para acesso à sala virtual do referido evento 

se encontra disponibilizado no mesmo local. Detalhes da proposição poderão ser obtidos em 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/136981. Os participantes poderão se manifestar por 

escrito e/ou encaminhar documentos referentes ao assunto em debate, através do e-mail 

audienciaspublicas@camarapoa.rs.gov.br. As manifestações, durante a Audiência Pública, se darão 

mediante inscrição, após a abertura do evento. A Audiência Pública será transmitida pela TV Câmara, 

canal 16 da NET, pelo canal digital 11.3, e pelo YouTube em 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/institucional/tvcamara. Porto Alegre, 1º de maio de 2022. 

VEREADOR IDENIR CECCHIM, Presidente.” 

 

A nossa audiência pública está sendo presidida pela Ver.ª Cláudia Araújo, 1ª vice-líder do 

governo, e contará com a presença da Dra. Simone Custódio, diretora-geral do Previmpa, 

que fará a explanação sobre o projeto. 
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As regras da nossa audiência serão as de sempre, conhecidas, receberemos, a partir de 

agora, até 10 inscrições da comunidade para pronunciamentos por até 5 minutos. 

Vereadores que estiverem presentes na reunião poderão falar intercaladamente às falas, 

e, no final, serão feitas as considerações finais por parte da Dra. Simone, diretora-geral do 

Previmpa. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Vamos aguardar um minuto para a Sra. Simone 

entrar na reunião. 

  

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): A nossa audiência pública, 

além das inscrições, é transmitida pelo canal digital aberto 11.3 e... (Problemas na 

conexão.) . 

Informo que só havia duas pessoas inscritas através do link disponibilizado na página da 

Câmara, e nenhuma dessas pessoas acessou a sala ainda. (Pausa.) 

 

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): De imediato passaremos a palavra à Sra. 

Simone Custódio, as inscrições de quem queira se manifestar, por favor, fazer pelo chat. 

A Sra. Simone da Rocha Custódio, diretora-geral do Previmpa, está com a palavra. 

  

SRA. SIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO: Boa noite, Ver.ª Cláudia, boa noite a todos. Este 

projeto é um projeto de criação de cargos para o Previmpa. Nós estamos extinguindo três 

cargos por conta de uma declaração de inconstitucionalidade, feita uma decisão judicial a 

partir de uma ação proposta pelo Simpa lá no ano passado, então foram extintos três 

cargos. Que cargos eram esses? Eram dois cargos de secretário de conselho, do Conselho 

de Administração Deliberativo e do Conselho Fiscal, e mais um cargo de oficial de gabinete. 

Eles foram declarados inconstitucionais, e, desde então, o Previmpa não tem nenhum apoio 

em sua direção e nem os próprios conselhos têm alguma assessoria, alguma ajuda. O que 

nós estamos propondo? No projeto original, tínhamos proposto dois cargos de mesmo nível 

5, porém um de nível médio por conta da impossibilidade, na época, de se ter qualquer 

acréscimo de despesa por conta da lei federal da covid. Então, agora, nós enviamos uma 

mensagem retificativa para manter esses dois cargos, criar somente dois cargos, mas de 
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nível superior, porque há uma necessidade de termos uma assessoria qualificada junto à 

direção do departamento e mais um oficial de gabinete. Então, a proposta é a criação de 

dois cargos de nível 5, mas com requisito de nível superior para o ingresso. Em linhas 

gerais, a proposta é essa. Hoje o Previmpa não possui nenhum cargo em comissão de livre 

nomeação e exoneração, serão os únicos dois cargos em comissão do departamento. O 

único cargo em comissão que tem, mas ele não é de livre nomeação dentre qualquer 

cidadão, é o cargo de diretor adjunto, ele tem que ser provido por servidor ativo ou 

aposentado, então, esses dois cargos de oficial de gabinete e de assistente da direção do 

Previmpa serão os únicos dois cargos em comissão do departamento, e que hoje estão 

fazendo muita falta lá no Previmpa por conta dessa falta de qualquer assessoria. Em linhas 

gerais, é isso, me coloco à disposição para demais esclarecimentos dos Srs. Vereadores e 

demais participantes. Passo, de imediato, à Ver.ª Cláudia. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Obrigada, Simone. Diretor Luiz Afonso, nós 

temos alguns inscrito? 

  

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Ainda não, a palavra está à 

disposição de quem quiser fazer uso. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Por favor, quem quiser se manifestar coloque 

no chat a sua inscrição. 

  

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Não há interessados na 

manifestação, vereadora. Não sei se algum dos vereadores presentes gostaria de falar, 

Ver. Ferronato e Ver. Jonas. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Algum dos vereadores gostaria de se 

manifestar? 

  

VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB): Amiga Cláudia, eu só vou deixar um abraço a 

vocês e dizer que estou satisfeito. Conheci o projeto, ouvi a Dra. Simone, estamos juntos. 
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PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): O.k. Muito obrigada, Ver. Ferronato. 

O Ver. Jonas gostaria de se manifestar? 

  

VEREADOR JONAS REIS (PT): Não desejo me manifestar, Obrigado. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Obrigada, Ver. Jonas.  

Simone, então, tens mais alguma consideração a fazer? 

  

SRA. SIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO: Não, são essas mesmo. Eu agradeço a 

participação dos vereadores e a condução, Ver.ª Cláudia. Muito obrigada. 

  

PRESIDENTE CLÁUDIA ARAÚJO (PSD): Obrigada, Simone. Então, diretor Luiz Afonso, 

não havendo mais inscritos, nós damos por encerrada a nossa audiência pública de hoje 

referente ao PLE nº 025/21. Muito obrigada a todos. Boa noite. 

Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião. 

  

(Encerra-se a reunião às 19h10min.) 

 

 


