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Cinco secretários mais 
o procurador geral do 
Estado estiveram em 
Santa Cruz. Eduardo 
Leite viria, mas clima 
chuvoso impediu

Durante o Tá na Hora, governador do Estado falou em vídeo para líderes e empresários
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S anta Cruz do Sul es-
perava Eduardo Leite. 
Queria ouvir o gover-

nador e encerrar a semana 
com a participação de um 
segundo nome de peso do 
cenário político. Mas o clima 
chuvoso retardou a agenda 
anterior do ex-prefeito de Pe-
lotas e impediu sua participa-
ção na edição do Tá Na Hora, 
evento organizado pela ACI 
e realizado no Hotel Águas 
Claras Higienópolis, mesmo 
espaço que falou Hamilton 
Mourão, vice-presidente da 
República, na última terça-
feira.

Leite não esteve na Terra 
da Oktoberfest, mas mandou 
vídeo, pedindo desculpas e 
destacando que o Governo 
do Estado trabalha fortemente 
para recuperar as contas e dar 
equilíbrio fiscal ao Rio Grande 
do Sul. Além disso, disse que 
todos trabalham por uma 
agenda de desenvolvimento, 
para reduzir bu-
rocracias e con-
dições de custo 
da tributação. E 
foi nesta linha 
que cinco secre-
tários de Estado 
e o procurador 
geral falaram. 
A forma de go-
vernar é voltada 
ao empreende-
dorismo, à tec-
nologia, à ino-
vação e às parcerias firmadas 
pelo Governo para melhorar 
as receitas (veja o que cada 
palestrante abordou no quadro).

Durante as palestras, pelo 
menos dois assuntos repercu-
tiram de maneira a impactar 
a região - mesmo que um no 
campo da possibilidade. O 
Governo do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, tem planos 
para mudar o sistema de 
tratamento de água e esgoto. 
O secretário Extraordinário 
de Parcerias, Bruno Vanuzzi, 
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“

”

Não adianta ser 
afoito, sabemos da 
responsabilidade de 

fazer o contrato 
[de concessão da 

RSC-287] bem 
feito.

CLÁUDIO GASTAL
secretário estadual de 
Governança e Gestão 

Estratégica

Luis Lamb, secretário estadual 
de Inovação, Ciência e Tecnologia
Que o Rio Grande do Sul é feito de povo 
empreendedor e que hoje é preciso se 
preocupar com o comércio eletrôni-
co. Contou da necessidade em estar no 
ambiente digital e pensar em produtos 
que possam ser comercializados na rede. 
Entre os dados que apresentou, a força 
de Israel, quando o assunto é tecnologia. 
“É o país que mais pensa em tecnologia”, 
disse. O secretário mostrou também parte 
dos projetos desenvolvidos pelo estado. 
Entre eles, o Inova RS, que busca tornar o 
Rio Grande do Sul um polo de inovação e 
tecnologia, e o Conecta RS, que tem por 
objetivo levar internet às escolas. 

Ruy Irigaray, secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo
Frisou que a crise do Estado é reflexo de 
várias gestões e que precisa de tecnolo-
gia, de cérebros pensantes no mundo digi-
tal para mudar o cenário. Destacou tam-
bém dos polos turísticos, como a cidade 
de Gramado, mas não deixou de sublinhar 
a necessidade de realizar projetos a longo 
prazo, pensando em infraestrutura. “Gra-
mado, infelizmente, não pensou”, contou.

Claudio Leite Gastal, secretário estadual 
de Governança e Gestão Estratégica
Em sua fala, deu ênfase à integração entre 
poder público, privado e terceiro setor. 
“Precisamos nos unir e se fortalecer, forta-
lecer a sociedade”, disse. Gastal também 
pontuou que quem faz a riqueza de uma 
cidade é o empreendedor e que este pre-
cisa ser valorizado, referindo-se aos rela-
tos dos outros palestrantes. “É o empreen-
dedor que paga imposto, que dá empre-
go, que enfrenta os riscos”, sublinhou. Ele 
comentou ainda sobre as parcerias feitas 
pelo Rio Grande do Sul para melhorar a 

receita, destacando, entre outros, 
o RS Parcerias, programa de concessões 
de parcerias público-privadas (PPPs).

Bruno Vanuzzi, secretário 
Extraordinário de Parcerias
Afirmou que o governo recebeu cerca de 
350 contribuições durante as audiências 
e a consulta pública para a concessão da 
RSC-287 e que o momento agora é de 
consolidação das sugestões, com base no 
estudo técnico. Apresentou também quais 
são as parcerias público-privadas em 
andamento: concessão das rodovias ad-
ministradas pela EGR, hidrovia Lagoa dos 
Patos e rio Jacuí; e possibilidade de con-
cessão dos aeroportos regionais de Passo 
Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul.

Artur Lemos, secretário estadual
de Meio Ambiente e Infraestrutura
Falou que o Estado busca atualizar o 
código do Meio Ambiente, tendo em vista 
as regras rígidas que o Rio Grande do 
Sul tem hoje e que não são atrativas aos 
empreendedores. Entre as exigências, as 
liberações para licenças ambientais. “Hoje, 
as regras do RS são diferentes de outros 
estados do Brasil e isso leva os investido-
res para outros lugares. Queremos mudar, 
mas sem perder a nossa essência, a nossa 
história.”

Eduardo Cunha da Costa, 
procurador-geral do RS
Destacou a Lei Candir. A ideia, segundo 
ele, é resolver o impasse com a União, 
que provocou perda de receitas para 
o Rio Grande do Sul fazendo com que 
diminuísse o investimento em áreas como 
educação, saúde e segurança. Sublinhou a 
importância de ter um cenário econômico 
favorável aos empreendedores, além de 
um ambiente juridicamente positivo.

ABORDAGENS

Uma manhã para debater políticas
disse acreditar que tudo se 
encaminha para um sistema 
integrado, pois não há neces-
sidade de cada município ter 
estações de tratamento.

Para que isso se torne rea-
lidade, destacou Vanuzzi, o 
governo vem mexendo no 
novo Mapa Regulatório de 
Saneamento, que tem como 
objetivo criar bacias que con-
templem concessões integra-
das. “Para termos escala e ca-
pacidade de investimento, nós 
precisamos de integração de 
sistemas. Uma cidade fornece 
água para outra e a estação de 
tratamento de esgoto fica em 
outra cidade”, detalhou.

Vanuzzi explicou ainda que 
em cidade onde o tratamento 
é próprio, a alternativa será 
criar consórcios. “Eu nunca vi 
nenhum funcionando, mas já 
vi vários sendo estruturados, 
com iniciativa”, pontuou ele, 
indo ao encontro de projetos 
inovadores que o Governo 
vêm implantando para desen-
volver o Rio Grande do Sul.

RSC-287
O processo de concessão da 

RSC-287 está dentro do prazo. 
Foi o que garantiu o secretário 
estadual de Governança e 
Gestão Estratégica, Claudio 
Gastal. A demora para aná-
lise das sugestões enviadas 
e a necessidade de finalizar 

o Contrato de 
Restauração e 
M a n u t e n ç ã o 
de Rodovias 
(Crema)  são 
os pontos que 
ainda precisam 
ser concluídos 
antes do lança-
mento da lici-
tação. “Precisa-
mos finalizar o 
Crema em al-
gumas áreas da 

rodovia que ainda restam. 
Estamos vendo como fazer 
frente com a restrição orça-
mentária. Não adianta ser 
afoito, sabemos da responsa-
bilidade de fazer o contrato 
bem feito”, disse. Conforme 
ele, a conclusão do Crema 
não deve ter grande impacto 
no valor final da concessão. 
A entrega da licitação com a 
realização do leilão deve ocor-
rer até o fim do ano e as obras 
de duplicação começarem no 
primeiro semestre de 2020.


