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Senador Paulo Paim – PT/RS 

paulopaim@senador.gov.br 

 

 

Registro sobre a visita da defensora pública 

gaúcha, Lisiane Alves. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores.  

 

 

 

Recebi hoje pela manhã a visita da 

Dra. Lisiane Alves – Defensora Pública e 

representante da Associação dos Defensores 

Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

 

Ela solicitou apoio ao Projeto de Lei 

Complementar 114 de 2011 (no Senado 

Federal PLS 225/2011), que estabelece 
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normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal.  

 

Ou seja, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que entrou em vigor em 2000, precisa 

ser adequada à autonomia administrativa, 

financeira e orçamentária da Defensoria 

Pública, consagrada na Emenda Constitucional 

45 de 2004.  

 

O percentual de até 2% da Receita 

Corrente Líquida possibilitará o aumento do 

número de cargos de Defensor Público, o 

atendimento em todas as Comarcas do Estado 

do Rio Grande do Sul e a contratação de 

pessoal de apoio.  

 

Hoje no RS são 415 cargos de 

Defensores Públicos, número insuficiente 

para atender as demandas de todo o Estado.  
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Este projeto foi vetado 

integralmente pela Presidência da República 

e, este senador que fala apoia a derrubada do 

veto nº 44/2012,... 

 

...portanto, apoiando assim o 

projeto como fez em toda a sua tramitação 

nesta Casa Legislativa. 

 

Senhor Presidente,  

 

A Dra. Lisiane Alves informou que a 

Defensoria Pública gaúcha esteve presente no  

 

trágico evento ocorrido em Santa Maria, 

na Boate Kiss, auxiliando as famílias no 

translado dos corpos, encaminhamento de 

atestados de óbitos etc... 

 

Esta tragédia deixou muitas 

crianças órfãs e a Defensoria está auxiliando 
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os familiares para a obtenção de guarda aos 

menores que perderam pai e mãe.   

 

A atuação da Defensoria também 

está presente na formação de uma 

Associação das Vítimas da tragédia de Santa 

Maria, que também estão requerendo auxílio 

do Governo Federal e... 

 

...da Bancada Gaúcha no Congresso, 

a desapropriação da área onde ocorreu a  

 

tragédia para a construção de um 

Memorial às Vítimas da Tragédia. 

 

 

Era o que tinha a dizer, 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2013. 

 

 

Senador Paulo Paim. 


