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Propostas da Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Porto Alegre (GRANPAL) aos candidatos ao
Governo do Estado do Rio Grande do Sul

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de
Porto Alegre, a GRANPAL, composta por 11 municípios, que
representam 25% do eleitorado, 26% da população do Estado e 1/3
do PIB gaúcho, propõe por meio desta AGENDA METROPOLITANA,
propostas para o desenvolvimento da nossa região, aos
candidatos(as), para que possam ser contemplados nos programas
de governo do(a) futuro(a) chefe do Executivo Gaúcho a partir de
2011.
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I – GOVERNANÇA REGIONAL

4

AGENDA METROPOLITANA 2011-2014

Planejamento Metropolitano
•Criar um Conselho Metropolitano que possa gerenciar políticas para a
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA); priorizando investimentos em
políticas públicas de consórcio intermunicipal regional;
•Implementar de forma prioritária os projetos de impacto regional,
legitimados através de um Planejamento Estratégico Regional aprovado pelo
Conselho Metropolitano visando à resolução dos problemas estruturais da
RMPA que afetam mais de 37,3% da população gaúcha (cfe. estimativa IBGE2010);
•Fortalecer a METROPLAN, como órgão de assessoramento técnico, gestão e
de planejamento metropolitano, redefinindo suas competências, focadas na
RMPA;
•Apoiar e fortalecer formas de gestão intermunicipal existentes: Granpal,
conselhos regionais, comitês de bacias, fóruns regionais, consórcios
regionais, entre outros;
•Disponibilizar aos municípios, bens do Patrimônio do Estado adequados ao
atendimento das políticas públicas municipais, estaduais e federais, bem
como os bens dominicais, que possam ser utilizados pela gestão municipal.
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II – INFRAESTRUTURA
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Saneamento Básico
•Apresentar o plano estadual de saneamento regional ao Conselho Metropolitano
em prazo razoável para aprovação e execução de forma integrada aos planos
municipais, estabelecendo um cronograma de execução permanente e
continua, com recursos definidos no PPA/2012-2015;
•Apresentar plano estadual de captação e de distribuição para abastecimento
de água potável, garantindo a redução gradativa do desperdício, com
substituição ou melhoria das redes a cada um dos municípios concedentes;
•Criar no PPA Estadual um programa de drenagem e obras de proteção urbana e
regional, buscando a execução dos projetos estratégicos contra cheias e
alagamentos na região;
•Redefinir os investimentos dos recursos auferidos pela prestação de serviços
da CORSAN aos municípios da RMPA, compatibilizando a arrecadação e os
investimentos no atendimento às necessidades regionais;
•Disponibilizar recursos estaduais para a implantação de um consórcio
municipal para o Crematório Público Metropolitano.

Resíduos Sólidos
•Elaborar Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
•Implementar políticas integradas regionais de incentivo à industrialização e
reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, envolvendo as associações de
recicladores para geração de emprego e renda.

Mobilidade e Transporte Metropolitano
•Efetivar as obras do anel viário metropolitano interligando a BR-290, BR-448, a
BR-386, a ERS-010 e a ERS-118;
•Otimizar os eixos de conexão com a Região Metropolitana por meio da
articulação do sistema viário local; implantação das viasarteriais de conexão
intermunicipais e implantação das travessias leste-oeste na BR-116;
•Fortalecer o Sistema Metropolitano integrado de transporte coletivo, com a
participação dos municípios visando à total integração do transporte público
na RMPA, com a utilização de um único cartão;
•Priorizar o transporte coletivo estabelecendo ligação viária metropolitana
entre os municípios que concentram cerca de 75% da demanda intermunicipal
da região integrando os diversos sistemas de mobilidade urbana;
•Implantar rede estrutural multimodal integrada em nível metropolitano (metrô,
transporte fluvial, ônibus, ciclovias), racionalizando o transporte de
passageiros e de carga.
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III – DESENVOLVIMENTO
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Desenvolvimento Econômico
•Redefinir as competências e atribuições da Caixa RS e Banrisul como
agentes de fomento do desenvolvimento econômico regional metropolitano;
•Definir junto ao órgão estadual adequado aos mecanismos que estimulem a
relação das empresas e universidades da Região metropolitana
possibilitando a densificação das cadeias produtivas locais, articulando
pequenos e grandes empreendedores;
•Articular em conjunto com os municípios da região metropolitana as ações
empreendedoras privadas como forma importante de geração de emprego e
renda e desenvolvimento econômico e social (Escritório do Empreendedor);
•Promover e apoiar a constituição de uma rede metropolitana de pólos
tecnológicos, articulando as potencialidades locais, à vocação econômica
regional;
•Fomentar incubadoras para empreendimentos solidários e auto
gestionários, atendendo as necessidades regionais como forma de
emancipação das famílias.
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IV – CIDADANIA
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Educação
•Ampliar da oferta de Ensino Médio na RMPA e vagas no Ensino Fundamental;
•Transferir aos municípios, como forma de indenização, recursos investidos
pelos municípios nas séries finais do Ensino Fundamental;
•Redefinir os investimentos dos recursos destinados para a Educação, junto à
rede estadual de ensino metropolitano, compatibilizando a demanda e a
qualidade do ensino;
•Constituição de escolas técnicas, profissionalizantes e de especialização, na
rede pública e privada que visando a capacitação da mão-de-obra local,
integrada às estratégias de desenvolvimento econômico regional;
•Fortalecimento da UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
ampliando o atendimento da demanda de formação tecnológica na RMPA.

Saúde Pública
•Apoiar à constituição de um Consórcio Metropolitano para a qualificação do
atendimento a saúde pública;
•Ampliar os recursos para os hospitais públicos da RMPA;
•Ampliar os repasses efetivos para os Municípios na área da Saúde;
•Definir como prioritários os recursos destinados às ações preventivas e ao
Programa Estratégia de Saúde da Família;
•Priorizar o atendimento as demandas de medicação básica da região
metropolitana através do LAFER, através de parcerias com órgãos públicos e
privados.

Drogadição
•Apoiar as ações de capacitação e as estratégias de enfrentamento ao uso do
crack, propostos pela parceria entre a GRANPAL e a UFCSPA, assim como a
busca de novas parcerias com outras IES da RMPA;
•Criar Núcleo Inter-setorial estadual articulado aos núcleos municipais de
enfrentamento e combate às drogas e violência;
•Ampliação de leitos hospitalares na rede pública para desintoxicação e
tratamento de dependentes químicos;
•Participar dos custos de implantação e funcionamento dos Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD;
•Atuar em conjunto com o Governo Federal na repressão do tráfico de drogas.
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Segurança Pública
•Promover a integração entre as polícias (Brigada Militar, Polícia Civil,
Guardas Municipais) no tocante à gestão dos sistemas de vídeo
monitoramento;
•Fortalecer instituições de segurança pública e defesa civil para adotarem
ações preventivas e emergenciais por meio da implantação de um Sistema
Integrado de Ações e Informações de Segurança Pública na RMPA;
•Apoiar os projetos de constituição de órgãos especializados de segurança
pública nos municípios;
•Garantir o pleno funcionamento dos órgãos de segurança pública estadual
nos municípios da RMPA e Pólos Regionais devido as suas elevadas
concentrações populacionais;
•Promover o Sistema Integrado de Segurança Pública, garantindo a presença
ostensiva e preventiva da polícia em todas as áreas urbanas da região, com
qualidade e quantidade necessária para coibir a violência urbana.

Desenvolvimento Social
•Articular as Ações de Desenvolvimento Social na RMPA, em conjunto com a
GRANPAL;
•Reconstituir o Fundo Estadual da Assistência Social garantindo a presença
do estado no co-financiamento da política de Assistência Social em acordo
com o que preconiza a PAN-SUAS (Política Nacional da Assistência Social –
Sistema Único de Assistência Social);
•Instituir políticas de incentivo à oferta do primeiro emprego a jovens oriundos
das classes populares e políticas de capacitação profissional para
desempregados;
•Conveniar com municípios para implementação de política massiva de
atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, no turno inverso, seja
em ambiente escolar, seja em equipamentos da rede assistencial
envolvendo-os em ações sócioeducativas e prevenindo riscos inerentes a
exposição na rua;
•Destinar recursos estaduais para a construção da Rede de Equipamentos
Públicos de garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
(restaurantes populares, cozinhas comunitárias, hortas urbanas, bancos de
alimentos), assim como a garantia do fornecimento de alimentos, em caso
de necessidade.
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Habitação
•Contribuir para implementação das estratégias propostas pelos planos
municipais da habitação de interesse social, na RMPA;
•Doar as áreas públicas do estado com ocupação consolidada, aos
municípios, e alocar recursos para obras de infra-estrutura para fins de
regularização fundiária visando o cumprimento da função social da terra e da
propriedade, conforme Estatuto da Cidade;
•Promover ações integradas entre CEEE e Prefeituras Municipais, visando a
remoção e atendimento das famílias que estão sob as redes de transmissão
de energia, em conjunto com a Secretaria de Estado de Habitação,
Saneamento e Desenvolvimento Urbano e órgãos estaduais de
financiamento;
•Viabilizar financiamentos através do Banrisul com juros subsidiados para
produção de habitação de interesse social, em parceria com os municípios
da região;
•Ampliar dos recursos orçamentários estaduais para ações de infra-estrutura
e regularização fundiária.
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Este documento traz a síntese das discussões que a Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a GRANPAL,
realizou. O próximo período é de desafios, a realização da Copa de 2014
que terá Porto Alegre como uma das sedes, estabelecerá novas
responsabilidades para a RMPA, assim como para o nosso estado.
Dessa forma, encaminhamos a Agenda Metropolitana 2001-2014
para sua avaliação e esperamos que as mesmas possam estar
contempladas em seu Programa de Governo.

A GRANPAL quer contribuir
na construção do futuro
do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente

Prefeito de Canoas e
Presidente da Granpal
Sr. Jairo Jorge da Silva
Prefeito de Cachoeirinha e
1º Vice Presidente da Granpal
Sr. Vicente Pires
Prefeito de Porto Alegre e
2º Vice Presidente da Granpal
Sr. José Fortunati
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Prefeito de Glorinha em exercício
Sr. Delmir Euclidesde Mello Maciel
Prefeita de Gravataí
Sra. Rita Sanco
Prefeito de Nova Santa Rita
Sr. Francisco Antonio
Brandão Seger
Prefeito de Sapucaia do Sul
Sr. Vilmar Ballin

Prefeito de Esteio
e Tesoureiro da Granpal
Sr. Gilmar Rinaldi

Prefeito de Santo
Antonio da Patrulha
Sr. Daiçon Maciel da Silva

Prefeito de Alvorada
Sr. João Carlos Brum

Prefeito de Viamão
Sr. Alex Sander Alves Boscaini
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Municípios associados da Granpal
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Porto Alegre 1
Alvorada 2
Cachoeirinha 3
Canoas 4
Esteio 5
Glorinha 6
Gravataí 7
Nova Santa Rita 8
Santo Antonio da Patrulha 9
Sapucaia do Sul 10
Viamão 11
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