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Apresentação 
 

 A região do Alto Uruguai Gaúcho, formada por 32 municípios, unida pelas suas 
entidades e lideranças e engajada num processo de integração para o desenvolvimento 
regional, apresenta um rol de demandas que propiciarão a este(a) candidato(a) um 
direcionamento de prioridades, que refletem uma visão suprapartidária, defendendo 
necessidades reais sócio-econômicas do Alto Uruguai Gaúcho, presentes no nosso 
planejamento estratégico 
 

Dentro do espírito democrático e da valorização da classe política, reconhecendo 
a importância do trabalho deste(a) candidato(a), solicitamos seu real apoio e 
comprometimento com as necessidades apontadas neste documento, para melhor 
qualidade de vida dos 230.000 cidadãos da região. 
 
 Firmam o presente documento as entidades abaixo subscritas, acompanhadas do 
apoio de inúmeras outras que subscrevem o referido no final da apresentação. 
 
 
 
 

Antonio Zanandréa     Claudionor José Mores 
           Presidente AMAU         Presidente AD Alto Uruguai 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

Luiz Mario Silveira Spinelli      Deoclécio Corradi 
   Presidente CREDENOR                 Presidente ACCIE 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 2010 
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SUGESTÃO DE PAUTA PARA CANDIDATOS 
 

1) INFRAESTRUTURA 
 

Transporte Rodoviário: 

Acessos municipais, conforme quadro abaixo do DAER: 

CONTRATO EMPREITEIRA RODOVIA TRECHO EXT(KM) SITUAÇÃO 

PJ/TP/126/98 BOLONHESI 
485 - AM 
0010 RS/126 - CARLOS GOMES 14,782 c/ Ordem início/LA  

PJ/TP/193/98 IVAÍ RS / 487 FAXINALZINHO / BENJAMIN CONSTANT 17,300 Repactuado/ Ag.Início 

PJ/TP/220/98 IVAÍ RS / 137 BARRA DO RIO AZUL / RS/137 6,300 Repactuado/Ag.Início 

PJ/TP/330/98 IVAÍ RS / 137 ITATIBA DO SUL - ENTR. RST/480 27,700 Repactuado/Ag.Início 

PJ/TP/122/98 REDRAM RS / 473 EREBANGO / QUATRO IRMÃOS 17,280 Repactuado/Ag.Início 

PJ/TP/164/98 REDRAM 802 AM 9010 CENTENÁRIO - VRS/802 8,500 Repactuado/Ag.Início 

PJ/TP/135/98-01 SACCHI RS / 475 CHARRUA / GETÚLIO VARGAS 20,120 Em andamento 

PJ/TP/135/98-02 SACCHI 
450 / AM 
0010 (FLOR. PEIXOTO-ENTR. RS/475) 13,020 Em andamento 

PJ/TP/036/94 SERENGE RS / 426 MARIANO MORO / SEV ALMEIDA 8,000 Em repactuação 

PJ/TP/461/98 SETEP RS / 426 MARIANO MORO / SEV ALMEIDA LOTE 2 7,000 c/ Ordem início 

PJ/TP/250/98-01 SULTEPA 
408 / AM 
0010 CRUZALTENSE / CAMPINAS DO SUL 5,200 Em andamento 

PJ/TP/250/98-02 SULTEPA 
408 / AM 
9120 ENTR. RST/480 - PONTE PRETA 13,300 Em andamento 

PJ/TP/323/98 SULTEPA 
408 / AM 
0020 ENTRE RIOS DO SUL - CRUZALTENSE 20,400 Em andamento 

   TOTAL 178,902   

 

Pontos críticos: 

 Pontes: RS 426 Mariano Moro / Severiano de Almeida; RS 211 Campinas do 

Sul / Ronda Alta; RS 877 Erechim / Áurea. 
 

 Pavimentação: RS 420 Aratiba / Itá SC; RS 211Campinas do Sul / Ronda Alta 

/  BR 153 Erechim / Passo Fundo. 
 

 Construção: Rodovia de integração inter-regional com implantação de um eixo 

concêntrico ao norte, conectando os principais eixos urbanos deste Três de Maio, 

passando por Frederico Westphalen, Erechim, Barracão e Lagoa Vermelha onde 



 5

já há conexão com Vacaria. A formação deste eixo aproveita trechos já 

asfaltados, dinamizando os mercados internos e centros produtores locais, 

fortalecendo o desenvolvimento regional. 

 

 Estudo de viabilidade e projeto de duplicação da rodovia RS 135 trecho da BR 

153 até o acesso ao futuro campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 
  

Transporte Ferroviário:  

 Reativação pela ALL do transporte ferroviário entre Erval do Oeste/SC e Passo 

Fundo/RS; 
 

 Considerando o estudo da Ferrovia NORTE / SUL FERROSUL (PAC 2), aproveitar 

o traçado existente realizando a adequação da malha com bitola dupla, minimizando 

impactos ambientais, ainda criar opção de desvio da área urbana de Erechim para 

próximo do Distrito Industrial. 
 

 Criação de um porto seco (Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074, 

de 7 de julho de 1995). Vale ressaltar que portos secos são recintos alfandegados 

de uso público, situados em zona secundária, nos quais são executadas as 

operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias 

e de bagagem, sobre controle aduaneiro. Além disso, são executados todos os 

serviços aduaneiros a cargo da Secretaria da Receita da Fazenda, inclusive os de 

processamento de despacho aduaneiro de importação e exportação (conferência e 

desembaraço aduaneiros), permitindo, assim, a interiorização desses serviços no 

País. 

Energia: 

 Mudança na Resolução que regulamenta o atendimento das solicitações de aumento 

de carga e eliminação de ramais de profundidade de consumidores ou criação de um 

Programa de Universalização para Aumento de Carga, pois a Res. 250 da ANEEL, 

atualmente em vigor, define participações financeiras dos consumidores nas execuções 

das obras. (Esta alteração beneficiaria os consumidores que produzem leite, possuem 

aviários, criação de suínos, pequenas agroindústrias que reclamam da qualidade de 

energia elétrica, sendo que o problema, muitas vezes, é devido ao acréscimo da carga 

instalada). 
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 Solicitação formal à ANEEL para autorização/permissão para que os recursos 

financeiros em investimentos em Programas de Eficiência Energética das 

concessionárias possam ser utilizados em projetos de eficiência energética de 

iluminação pública dos municípios, os quais têm por objetivo a troca de luminárias por 

equipamentos mais eficientes, que consomem menos energia elétrica, melhoram a 

luminosidade das vias, têm vida útil maior e consequentemente reduzem os gastos com 

a fatura de iluminação pública. 

 

 

Comunicação: 

 Apoio junto às concessionárias para cobertura integral de sinal de telefonias na região 

do Alto Uruguai Gaúcho no que se refere à telefonia celular móvel, fixa e internet. 

 

 

2) PARQUES TECNOLÓGICOS  
 

 Considerando as características empreendedoras e inovativas da Região Norte do 

Estado RS, solicitamos o apoio ao Parque Científico e Tecnológico da URI.  

 

 No ano de 2010, o Parque Científico e Tecnológico da URI foi criado e registrado 

junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do RS em caráter provisório. 

Neste mesmo ano, tivemos aprovado um projeto de apoio à implantação do Parque, 

através do Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos do Estado do RS 

(PGtec).  

 

 Nestes próximos quatro anos, solicitamos que o Programa seja mantido, e que a 

região, então, através dos editais apresentados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

possa concorrer, e, havendo coerência e justificativa técnica, obter o apoio financeiro 

necessário para que as próximas etapas de ampliação e consolidação possam obter 

sucesso. 
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3) ECONOMIA REGIONAL 
 

 Apoio ao desenvolvimento regional, considerando o desejo da comunidade expresso 

no Planejamento Estratégico do Alto Uruguai Gaúcho e as cadeias produtivas 

priorizadas, objetivando maior competitividade e o desenvolvimento equilibrado dos 

municípios, por meio de apoio tecnológico e financeiro na implantação dos programas e 

ações como segue: 
 

3.1 - Cadeia do Leite: 

 Capacitação do Produtor Rural - desenvolvimento das unidades produtivas 

 Expansão agroindustrial 

 Aumento da formalização 

 Melhoria da assistência técnica 
 

3.2 - Cadeia da Fruticultura: 

 Capacitação técnica do produtor 

 Inserção no mercado nacional e internacional 

 Ampliação do mix de produtos e da cadeia de produção 
 

3.3 - Cadeias de Grãos-Carnes: 

 Desenvolvimento de um novo patamar tecnológico e de valor da produção e 

transformação de grãos 

 Ampliação e diversificação da cadeia de carne 
 

3.4 - Cadeia Agro-Silvo-Pastoril 

 Diversificação da atividade agro-florestal 

 Desenvolvimento da cadeia moveleira 

 Estruturação da cadeia de óleos essenciais 
 

3.5 - Mundo Rural – Turismo 

 Capacitação em atrativos que contenham a historicidade da região 

 Capacitação em atrativos ligados ao patrimônio paisagístico e ecológico 

 Fortalecimento do turismo esportivo e de eventos 

 Capacitação em infra-estrutura de apoio. 
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4) ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DA REGIÃO 
 

Considerando as estruturas de saúde existentes na região e a responsabilidade da 

União, Estado e Municípios com a saúde, criar uma rede regional a fim de viabilizar 

investimentos de forma integrada, objetivando ampliar a cobertura de atendimento de 

especialidades e complexidades, bem como maior resolutividade nos serviços prestados.  

 

 

SUGESTÕES PARA MELHORIA NOS SERVIÇOS REGIONAIS EM SAÚDE: 

1. Aprovação da EC 29, urgente; 

2. Correção na Tabela de valores dos atendimentos/procedimentos; 

3. Acabar com as complementações de serviços do SUS; 

4. Tabela única de valores para procedimentos e atendimentos contendo os 

mesmos valores em todo Brasil. 

5. Aumento de exames especializados pelo SUS de Ressonância Magnética e 

Tomografia computadorizada; 

6. Inclusão de Exames pelo SUS de Eletroneuromiografia; Endoscopia e 

Ecografias; 

7. Aumentar os repasses por parte da União e Estado para manter as Equipes do 

PSF, pois hoje as Prefeituras arcam com 2/3 do custo de cada equipe. 

8. Disponibilização de recursos/verbas para aquisição de medicamentos. 

9. Proporcionar novas referências, possibilitando aos nossos municípios 

encaminhar os pacientes para locais que melhor atendem aos seus interesses, 

desde que com a concordância da Coordenadoria Regional da Saúde do 

município que será a nova referência. 

10. Possibilitar a fortificação das microrregionais, para um melhor atendimento 

LOCAL, sem necessitar de grandes viagens, que são desgastantes e custosas 

para o município. 

11. Terminar a cobrança de complementos em toda a região, permitindo que os 

valores gastos sejam reinvestidos em, por exemplo, especialidades que não 

sejam contempladas (dermatologia, endocrinologia, pneumologia etc) e, até 

mesmo, em investimentos nas próprias UBSs. 
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5) QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 
 

 Sua atuação no estabelecimento de política tributária que vise o equilíbrio e 

competitividade regional, nacional e internacional, evitando a guerra fiscal, bem como 

seu comprometimento na promoção da redução da carga tributária, da desoneração do 

setor produtivo e da justiça social, combatendo a pirataria e a sonegação fiscal. 

 

 

Nível Federal 

 Reforma Tributária: aceleração do processo da reforma tributária; 

 A melhor distribuição dos tributos arrecadados entre a União, Estados e Municípios; 

 Adequação de alíquotas tributárias que evitem diferenças e guerra fiscal entre Estados; 

 Apoio na aprovação da Lei Complementar nº 87/96. 

 

Nível Estadual 

 Sejam revistos todos os itens de mercadorias que estão incluídos neste sistema; 

 Sejam revisadas as Margens de Valor Agregado; 

 Pleitear a retirada da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na entrada de 

mercadorias em nosso Estado, principalmente às empresas enquadradas no Simples 

Nacional. 

 

 

 

6) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 Apoio a implantações e fortalecimento das Escolas Técnicas e outras entidades afins 

com o propósito de capacitar mão-de-obra. 
 

 Complementação de investimentos para área de educação em infraestrutura física, 

transporte, biblioteca e recursos humanos. 
 

 Estudo da possibilidade de implantação de técnicas comerciais, industriais, 

agronegócio e domésticas nos dois últimos anos do Ensino Básico (7ª e 8ª séries) nas 

Escolas Estaduais. 
 



 10

 Fortalecimento dos Serviços Oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural através 

da ASCAR/EMATER/RS no que tange a mais recursos para o fortalecimento destes 

serviços que vêm sendo prestados aos agricultores da região, tendo em vista que a 

Região do Alto Uruguai tem no setor primário sua base econômica e que estas 

atividades são praticadas, na sua maioria, por pequenos produtores rurais. 

 

 

 

 

7) SEGURANÇA PÚBLICA 
 

7.1 - INFRAESTRUTURA 
 

Polícia Federal: 

 Implantação da PF em Erechim, por meio de instalações físicas, materiais, 

equipamentos e recursos humanos necessários para tanto. 

 

Brigada Militar: 

 Construção de um hangar junto ao aeroporto regional de Erechim, que possa abrigar 

as aeronaves, viaturas de prevenção do Corpo de Bombeiros e a administração de um 

Grupamento Aéreo nos moldes estabelecidos pela Brigada Militar, bem como dotar de 

equipamentos adequados à instalação; 
 

 A Construção de Quartéis em nível de Grupamento de Polícia Militar nos 11 

municípios da AMAU, pertencentes à Área de Ação do 13 BPM que não possuem 

prédios próprios; 
 

 Construção de um centro integrado de Polícia Cidadã capaz de abrigar um conjunto de 

órgãos que prestam segurança pública; 
 

 Construção da nova sede da Polícia Rodoviária Estadual de Erechim para atender aos 

serviços pertinentes, bem como espaço para sediar programas de prevenção a acidentes 

de trânsito; 
 

 Construção de Quartel para abrigar o comando Ambiental da Brigada Militar, que 

atende os 32 Municípios da AMAU; 

Polícia Civil: 
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 Construção de prédio para abrigar as 6 Delegacias de Polícia que atendem a Região do 

Alto Uruguai; 
 

 Construção de delegacias em 8 Municípios da AMAU e reforma de outras 3 nos 

Municípios já existentes, para possibilitar prestação de serviços de melhor qualidade; 

 

Instituto Geral de Perícias: 

 Construção de um prédio para abrigar os serviços atinentes ao IGP, conforme 

exigências normativas. 

 

Diretoria de Trânsito e Guarda Municipal: 

 Construção de prédio para Diretoria de Trânsito e Guarda Municipal no Município de 

Erechim. 

 

Superintendência de Serviços Penitenciários: 

 Apoio Institucional à construção do Presídio Regional em Erechim. 

 

 

7.2 – ENSINO: 

 Construção de um centro de treinamento para instrução de arma de fogo com linha de 

tiro coberta e automatizada, sala de aula, que atenda a todos os órgãos de Segurança dos 

Municípios da AMAU; 
 

 Implantação de planos de prevenção, bem como campanhas educativas sobre a 

violência, criminalidade e drogadição; 
 

 Implantação de projetos que busquem a participação e integração da comunidade na 

conscientização e prevenção da violência e criminalidade; 
 

 Formação técnico profissional de efetivo para Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda 

Municipal; 
 

 Viabilização de cursos de graduação e especialização para policiais e agentes nas 

áreas afins; 

 Implantação de projetos que promovam a cultura social de forma interdisciplinar, que 

atenda as pessoas em vulnerabilidade social; 
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 Implantação de programas de recuperação de apenados visando sua reinserção na 

comunidade.  

 

7.3 - LOGÍSTICA: 

 Aquisição de viaturas, viaturas especiais, armamentos, aparelhos, materiais, 

equipamentos: de comunicação, de informática e especiais, que atendam as 

necessidades específicas de cada órgão de segurança;   

 

7.4 - INTELIGÊNCIA:  

  Instalação de câmeras de vídeomonitoramento e de equipamentos de identificação 

veicular por meio do Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento 

(SINIVEM) nos principais acessos rodoviários da região, com a finalidade de identificar 

e rastrear veículos suspeitos de envolvimento nos mais diversos delitos; 
 

 Aquisição de equipamentos para investigação policial, contemplando a captação de 

escutas, gravações e imagens; 
 

 Aquisição de viatura tática especial, tipo furgão, para serviço de inteligência da 

Delegacia de Polícia Regional; 

 

 

7.5 - RECURSOS HUMANOS: 

 Apoio institucional para viabilizar a contratação de efetivo necessário para suprir o 

déficit existente de forma a proporcionar que os órgãos de segurança possam prestar o 

serviço de melhor qualidade, oportunizando a segurança e melhor tranquilidade da 

comunidade. 

 

 

7.6 - LEGISLAÇÃO: 

 Propor alteração da Lei de Execução Penal estabelecendo maior rigor no cumprimento 

das penas, tirando a sensação de impunidade ora existente de que o “crime compensa” 

pelas possibilidades legais de progressão de pena. 
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Signatários 

Iniciativa: 
 Associação de Municípios do Alto Uruguai – Antonio José Zanandréa 

 Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai – Claudionor José Mores 

 Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte do RS – Luiz Mário Spinelli 

 Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – Deoclécio Corradi 

 

Apoiadores: 
 Sindilojas  Erechim / Fecomércio / RS - Francisco José Franceschi 
 Fundação Pólo de Cultura de Erechim - Deoclécio Corradi 
 Ascar / Emater / RS Regional Erechim - Lírio A. Zarichta 
 Sindicato da Indústria da Construção Erechim - Mário L. Cavaletti 
 Sebrae Erechim / Regional Norte - Almir Luis Barrichello 
 Câmara de Dirigentes Logistas de Erechim - Alexandre Zaffari 
 Senai Erechim - Delnei C. Fialho 
 Unimed Erechim - Alcides Mandelli Stumpf 
 Sindicato dos comerciários de Erechim - Wilmar Nilson  
 Sescon / RS - Angelo Giaretton 
 PGQP / Comitê Regional Norte - Hermes Kozak 
 Sindicato das Indústrias do Vestuário de Erechim - Cladir João Dariva 
 Rede Metal Mecânica do Alto Uruguai Gaúcho - Vladimir José Mafini 
 Instituto Anglicano Barão do Rio Branco - Terezinha Schillo Martarello 
 Faculdade Anglicana de Erechim - Terezinha Schillo Martarello 
 Associação dos Contabilistas de Erechim - Clodomiro Fioravante 
 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - Luis Mário Spinelli 
 Sindicato dos Metalúrgicos de Erechim - Valdecir Luis Frare 
 Sindicato Rural de Erechim - Solani Cezar Rigo 
 Farsul / Sindicato Rural de Erechim - João Picoli 
 Cooperativa Tritícola de Erechim - Luiz Gonçalves Paraboni Filho 
 Conselho Municipal de Desenvolvimento de Erechim - Joares Luis Sandri 
 Câmara de Vereadores de Erechim - José Rodolfo Mantovani 
 Sindicato Unificado dos Trab. da Agric. Familiar do Alto Uruguai - Ari Pertuzatti 
 Sindicato das Indústrias da Alimentação de Erechim - Dirceu Pezzin 
 Senac Erechim - Luis César Santos 
 Associação Comercial e Industrial de Aratiba - Mauricio de Araújo 
 Universidade Federal da Fronteira Sul - Ilton Benoni da Silva 

 


