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PALAVRA DO PRESIDENTE
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem
acompanhado a evolução dos tempos e os marcos históricos. E,
especialmente neste momento em que o mundo se depara com
transformações impostas pela pandemia da Covid-19, a Assembleia
mudou. E vem mudando todos os dias.
Nos tornamos mais céleres, mais objetivos, mais presentes, apesar
das distâncias físicas. Trabalhamos mais e, ao que parece, trabalhamos
melhor, com os mesmos recursos financeiros e humanos.
Em 2021, assumimos um papel de maior protagonismo, por meio
de atitudes efetivas, para enfrentar a crise. Usamos nossa representação
e capacidade de diálogo para unir esforços e buscar soluções para a
retomada das atividades com segurança.
Com o ciclo de seminários "O RS PÓS-PANDEMIA",
consultamos estudiosos, pesquisadores e a sociedade civil sobre questões
fundamentais, como o futuro da educação, da saúde, do trabalho, da
economia do Estado e do País. Também fomos às ruas e ouvimos os
gaúchos para entender suas demandas e prioridades. Com as informações
coletadas nas pesquisas, elaboramos propostas de ações emergenciais
encaminhadas ao Governo do Estado.
Entre elas, o mutirão da saúde e a realização de procedimentos
eletivos represados em consequência da pandemia com recursos
financeiros das privatizações. Iniciativa já acolhida pelo Executivo
estadual por meio do programa Cirurgia+, que prevê 200 mil
atendimentos em um ano.
Na área da educação, recomendamos a destinação de 0,5% da
receita do Estado para o ensino superior e compra de bolsas de estudo
para alunos de baixa renda em universidades comunitárias, assim como
a partilha da arrecadação do ICMS com os municípios, conforme ranking
dos melhores indicadores na primeira infância (0 a 6 anos).
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Finalizamos este período com a consciência não só do dever
cumprido, mas de termos contribuído com informações científicas, com
dados que possibilitam uma gestão pública baseada em evidências e que
estão à disposição de todos, no site al.rs.gov.br/orspospandemia.
Neste esforço de promover reflexões sobre o futuro do estado, a
publicação da Escola do Legislativo com a temática “Desafios e
Soluções para o Mundo Pós-Pandemia” traz uma série de estudos que
se propõem a discutir o assunto em diferentes áreas. Portanto,
oferecemos aqui um conteúdo rico e diverso, que certamente oferecerá
aos leitores conhecimento e aprendizados sobre os caminhos que
devemos percorrer daqui para frente.
Em 2022, devemos seguir este caminho assertivo e estratégico,
para que a retomada seja uma realidade e a superação desta crise uma
conquista de todos os setores da sociedade em prol dos 11 milhões de
gaúchos.
Gabriel Souza
Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul
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