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Deputado(a) Giuseppe Riesgo

 
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2019.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

Ao cumprimenta-lo cordialmente, o Deputado que este subscreve vem, respeitosamente, com 
fundamento nos Artigos 79 e seguintes do Regimento Interno desta nobre Casa Legislativa, requerer a 
criação da "COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO LEGAL" no âmbito do Estado do Rio Grande do 
Sul, com objetivo primordial de analisar, identificar, e revogar eventuais normas defasadas e propor avanços 
do arcabouço legislativo estadual.

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, na legislatura anterior foi constituída Comissão 
semelhante, sob a presidência do ex-Deputado Marcel van Hattem e com relatoria da Excelentíssima 
Deputada Any Ortiz. Entretanto, a atividade realizada por aquela Comissão não restou efetivamente 
concluída. Nas palavras do próprio presidente, na redação do Relatório Final, o trabalho "[...] precisa ser 
mantido, permanentemente, sem data para terminar, pois esse é o tipo de esforço que não tem fim e que a 
experiência apenas aprimora". No mencionado documento, a relatora ressaltou o relevante papel da 
Comissão, forma de "[...] otimização do sistema legislativo estadual para revogar, simplificar e consolidar 
leis [...]".

Estima-se que a burocracia no Brasil consome 1,5% do PIB anual. Apenas no Sistema Legis estima-
se a existência de 60 mil normas estaduais registradas. Infelizmente, participamos ativamente na construção 
desse nefasto cenário. Creio ser fundamental que avancemos nesse sentido, até como modo de demonstrar 
coesão e continuidade do trabalho desta Casa ao povo gaúcho.

A Comissão retromencionada realizou vinte e duas audiências públicas. Foram ouvidos 
representantes de diversas entidades do setor produtivo, entre elas a Fecomercio, a Farsul e a Fiergs. Estas 
instituições individualizaram inúmeras carências no âmbito de suas atuações, trazendo ideias e prováveis 
soluções, inclusive as aplicadas fora do território do nosso Estado. Apenas para exemplificar, a Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina transformou Comissão semelhante a esta proposta em uma Comissão 
Permanente.

O papel do Poder Legislativo é facilitar a vida do cidadão. Existe nítida necessidade da sociedade à 
revogação, à simplificação e à consolidação dos textos normativos. O desenvolvimento do nosso Estado 
passa por este tipo de modernização. O objetivo é criar ambiente favorável aos negócios e ao 
desenvolvimento sócio-econômico, como forma de concretizar o princípio insculpido no inciso I, do artigo 
157, na Carta Magna Estadual. 

Acredito que o Estado do Rio Grande do Sul poderá recuperar a confiança dos investidores, 
empreenderes e da sociedade como um todo, e voltar a crescer gerando emprego e renda. É o que povo 
gaúcho espera e sabemos: a providência está ao nosso alcance. Cabe, portanto, a este Parlamento, envidar os 
melhores esforços para a solução dos entraves ao desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul.

Assim sendo, solicito o apoio dos meus nobres pares desta Casa - e na forma do Regimento Interno - 
à aprovação e criação da presente Comissão Especial proposta.

 

Deputado(a) Giuseppe Riesgo 
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