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Carta aos Eleitores de Santa Cruz do Sul 

Muito mais que um plano de governo para o município de Santa Cruz do Sul, 

este é um plano de esperança e de liberdade.  

Nos últimos anos, os cidadãos de Santa Cruz do Sul sentiram no bolso o peso 

da mão do Município. Além do custo da burocracia, houve aumento velado de Imposto 

incidente sobre propriedade urbana (IPTU), distorções na base tributável do Imposto 

sobre serviços (ISSQN), aumentos de taxas, multas, autos de infrações e cobranças 

variadas de todos os gêneros que atualmente estão massacrando a iniciativa privada 

e a população em geral. 

Tudo isso vem fazendo com que as pessoas percam o propósito de 

empreender e investir no nosso Município. 

Por isso, colocamos nossos nomes a disposição para trabalhar por uma Santa 

Cruz do Sul mais prospera e moderna, em que as pessoas possam viver e 

empreender livres da burocracia, de impostos abusivos e de leis anacrônicas.  

Queremos que Santa Cruz do Sul retome a rota do desenvolvimento sem 

massacrar os seus cidadãos e a iniciativa privada, com políticas sociais que gerem 

emancipação econômica e maior transparência da administração pública. 

Entendemos que a velha classe política desgastada, apegada aos privilégios e 

ao continuísmo, não tem condições de libertar o cidadão da burocracia, da corrupção, 

do anacronismo e da alta carga tributária. 

Em razão disso, resolvemos sair da indignação para a ação. Somos pessoas 

que representam o NOVO, sem vícios, com novas propostas e sem vínculos com o 

passado. 

Como candidatos e como cidadãos de Santa Cruz do Sul, estamos colocando 

os nossos nomes a disposição do eleitor para fazer a diferença! 

 

Carlos Eurico Pereira 

 Paulo Bigolin 
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Biografia 

Carlos Eurico Pereira  
Médico há mais de 20 anos atuando em Santa Cruz do Sul, possui mestrado 

em Ciências Médicas com área de concentração em farmacologia, tendo sido 

professor universitário por 10 anos na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). É 

membro das Sociedades Gaúcha e Brasileira de Pneumologia, da Associação 

Americana de Tórax (ATS) e Sociedade Respiratória Europeia (ERS). Há sete anos 

criou com alguns sócios o Centro de Especialidades, que funciona como um espaço 

de coworking na saúde e hoje abriga cerca de 40 médicos e profissionais de saúde 

de mais de 30 especialidades médicas. Também cursou MBA em marketing, 

empreendedorismo e negócios na PUC/RS e experiências de imersão no Vale do 

Silício (Califórnia). Atualizado em relação às mudanças tecnológicas, criou seu canal 

no Youtube e faz vídeos semanais sobre o mundo do empreendedorismo, sobre 

negócios, sobre as revoluções digitais, startups e como tudo isso se reflete no mundo 

da saúde. 

 

Paulo Bigolin  
Advogado tributarista e contador, é bacharel em Direito e em Ciências 

Contábeis, especialista em Direito Tributário, em Planejamento Tributário, em Direito 

Empresarial, e em Direito Processual Civil, e possui mestrado em Direito da Empresa 

e dos Negócios. Atualmente é advogado e sócio de escritório de advocacia, bem como 

contador e sócio de empresa contábil, tendo antes exercido suas atividades 

profissionais como autônomo, em empresas públicas, privadas e em organizações 

multinacionais. Decidiu sair da zona de conforto para, dentro da política, trabalhar pelo 

aperfeiçoamento da administração pública, pela extinção de privilégios, pelo fim do 

desperdício de dinheiro público, pelo fim da burocracia, pela redução da carga 

tributária, e pela concretização das liberdades individuais. 
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Introdução ao Plano de Governo 

Santa Cruz do Sul é a cidade que assim como nós, milhares de pessoas 

escolheram viver.  

O esforço, a coragem e o entusiasmo das pessoas em construir uma das 

cidades mais belas e prosperas do Estado é sentido no dia a dia, principalmente em 

função da superação habitual de comportamentos estatais anacrônicos, burocracia, 

corrupção e da alta carga de tributos impostas por sucessivas administrações 

municipais. 

Além disso, o cidadão de Santa Cruz do Sul ainda tem que conviver com a 

ineficiência na prestação de serviços públicos essenciais e com o desperdício de 

dinheiro público que são diariamente expostos pela imprensa e pelas redes sociais. 

Como cidadãos e empreendedores, percebemos que a nossa cidade vem 

tendo as suas potencialidades desperdiçadas, as quais pretendemos transformar em 

oportunidades de desenvolvimento e prosperidade. 

Em razão disso, apresentamos o presente plano de governo, que se encontra 

balizado no entendimento de que a administração municipal deve orientar sua atuação 

a partir de determinados princípios, conforme expostos abaixo, os quais nortearão a 

nossa gestão:  
 

i. Honestidade: expor a realidade para as pessoas com a transparência, clareza 

e a simplicidade necessária.  

ii. Racionalidade: seguir o caminho do bom senso.  

iii. Independência: não ser refém de interesses politicamente indefensáveis.  

iv. Celeridade: a atuação da administração pública deve ser rápida para melhor 

servir as pessoas. 

v. Economicidade: respeito ao pagador de impostos na aplicação de recursos 

públicos. 

vi. Eficiência: obter os melhores resultados com a menor aplicação possível de 

dinheiro público. 
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vii. Participação: permitir que as pessoas colaborem com a administração 

municipal. 

viii. Inovação: não esperar resultados diferentes com práticas ultrapassadas.   

ix. Transparência: ser fiscalizado e prestar contas. 
 

Este plano apresenta, portanto, o resultado da participação da população de 

Santa Cruz do Sul, com quem temos conversado intensivamente nos últimos meses, 

de filiados, apoiadores, profissionais, especialistas, técnicos e gestores, para a 

construção das soluções necessárias para o desenvolvimento do nosso município. 

Sendo assim, o nosso programa está dividido em 08 (oito) eixos programáticos 

de desenvolvimento, descritos conforme abaixo: 
 

i. Educação 

ii. Saúde 

iii. Segurança Pública 

iv. Desenvolvimento Econômico 

v. Meio Ambiente e Turismo 

vi. Infraestrutura, Mobilidade e Planejamento Urbano 

vii. Agricultura e Distritos 

viii. Gestão Pública e Transparência    
 

Mais do que um conjunto de propostas que trazem consigo as aspirações do 

NOVO por liberdade e desenvolvimento, menos burocracia, menos tributos, menos 

privilégios e corrupção, o plano também representa um ponto de partida para a 

renovação do presente e o planejamento de um futuro melhor para as próximas 

gerações. 
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Compromissos e Propostas para a Educação  

i. Priorizar a aplicação dos recursos da educação no ensino básico. 

ii. Melhorar a qualidade do ensino municipal com o objetivo de oportunizar à 

crianças e adolescentes de camadas mais pobres, o acesso à educação de 

melhor qualidade.  

iii. Estabelecer processos e parâmetros para acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem, de forma que os gestores, equipes escolares e a sociedade 

possam realizar escolhas que favoreçam e ampliem o conhecimento, atribuindo 

a cada unidade escolar autonomia para definir ações corretivas. 

iv. Digitalizar procedimentos administrativos na rede municipal de ensino, 

principalmente de matriculas e rematrículas. 

v. Dar transparência às informações e utilizar técnicas modernas de gestão em 

todas as etapas dos processos de ensino. 

vi. Implementar projeto piloto de vale-educação, com opção de migração parcial 

da demanda de novas matriculas surgidas no município para instituições de 

ensino privado. 

vii. Implementar projeto piloto de escola comunitária, com a delegação da 

administração de escolas públicas municipais para pais e professores, 

incluindo autonomia orçamentária e integração ao projeto piloto de 

vale-educação com instituições de ensino privado. 

viii. Constituir parceria público-privada para ampliação e manutenção da estrutura 

escolar municipal já existente, com o aperfeiçoamento da estrutura escolar com 

bom aproveitamento escolar e revisão da estrutura escolar com baixo 

aproveitamento escolar. 

ix. Instituir a liberdade de escolha da instituição de ensino vinculada à rede 

municipal onde será realizada a matricula do aluno, considerando a 

disponibilidade de vagas na rede de ensino municipal e a integração ao projeto 

piloto de vale-educação com instituições de ensino privado. 
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Compromissos e Propostas para a Saúde 

i. Aperfeiçoar a descentralização de atendimento médico através dos Postos de 

Saúde já existentes no município, com o aprimoramento de infraestrutura, 

recursos humanos e gestão de pessoas. 

ii. Aperfeiçoar a informatização da saúde e promover a integração de todas as 

unidades, com a unificação de dados de todo o munícipio e hospitais de 

atendimento, exames, internações, resultados de laboratório e emergências. 

iii. Implantar rotina de aprimoramento e atualização de equipamentos e 

infraestrutura física. 

iv. Ampliar o uso da Telemedicina para diagnósticos à distância de patologias, 

orientação de procedimentos e tratamentos médicos.  

v. Revisar e aperfeiçoar o sistema que fornece informações do usuário do sistema 

de saúde, de forma que seja possível a obtenção simplificada de informações 

sobre procedimentos e serviços mais adequados, próximos e qualificados para 

o atendimento de saúde pretendido ou necessário. 

vi. Aperfeiçoar e integrar o prontuário único do cidadão. 

vii. Digitalizar os processos e procedimentos que envolvam a prestação de 

serviços de saúde. 

viii. Constituir parceria público-privada para aquisição de consultas e 

procedimentos médicos na rede privada de saúde. 

ix. Promover a gestão de unidades municipais de saúde por meio de 

Organizações Sociais. 
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Compromissos e Propostas para a Segurança Pública   

i. Constituição de parceria público-privada na área de segurança pública, com a 

finalidade de promover a prevenção e repressão de crimes e compreendendo 

a utilização de inteligência artificial e monitoramento remoto. 

ii. Promover e incrementar a ampla integração e intercambio de inteligência entre 

instituições públicas e privadas que atuam na área de segurança pública no 

município. 

iii. Utilização de tecnologia e sistemas de inteligência artificial para prevenir e 

combater a ocorrência de crimes no município, com o aumento do número de 

câmeras de monitoramento em vias públicas e espaços públicos. 

iv. Aumento dos pontos de iluminação pública, principalmente nas áreas onde se 

tem os maiores índices de ocorrência de crimes, incluindo áreas do interior do 

município, parques e praças. 

v. Desenvolvimento de plataforma local de prevenção de desastres, 

racionamentos de serviços públicos e promoção de grandes eventos. 
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Compromissos e Propostas para o Desenvolvimento Econômico 

i. Instituir um novo marco legal para modernização do ambiente de negócios do 

município. 

ii. Simplificar, reduzir ou extinguir Taxas administrativas e tributárias. 

iii. Simplificar e reduzir o Imposto incidente sobre Propriedade Urbana (IPTU). 

iv. Simplificar e reduzir o Imposto incidente sobre Transferência de Imóveis (ITBI). 

v. Equalizar a base de tributação do Imposto sobre Serviços (ISSQN). 

vi. Simplificar e reduzir a tributação específica de Imposto sobre Serviços (ISSQN) 

incidente sobre autônomos e profissionais liberais. 

vii. Reduzir a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISSQN) ao mínimo legal (2%). 

viii. Promover alterações legislativas com a finalidade de dificultar a tramitação e a 

aprovação de propostas que impliquem em aumento direto ou indireto de 

tributos municipais, ou de sua carga tributária final. 

ix. Instituir o Código de defesa do contribuinte. 

x. Digitalizar e automatizar requerimentos, decisões, serviços públicos, e todo e 

qualquer processo e procedimento direcionados à usuários, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas.  

xi. Extinguir exigências e comportamentos administrativos que afetam ou 

burocratizam o exercício de atividades econômicas. 

xii. Extinguir óbices administrativos, ficais e normativos ao exercício de atividades 

econômicas no município. 

xiii. Implantar a Redesim e a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado 

do Rio Grande do Sul (JUCIS/RS) no município, seja diretamente, ou mediante 

constituição de parceria público-privada ou ainda por adoção de convênio. 

xiv. Implantar a emissão automática de inscrições, alterações e baixas de alvarás 

de funcionamento e inscrições municipais por intermédio da Redesim, pela 

Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul 

(JUCIS/RS), ou ainda mediante utilização de sistema próprio. 

xv. Adequar procedimentos municipais de emissão de licenças sanitárias e 

ambientais por meio da instituição de uma licença única por compromisso, a 
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qual deverá ser emitida em formato eletrônico no prazo limite de 48 (quarenta 

e oito horas) horas. 

xvi. Restringir a emissão eletrônica de outros documentos regulatórios, permissivos 

e autorizativos somente para atividades consideradas de alto risco. 

xvii. Instituir a adoção de arbitragem na administração pública municipal. 

xviii. Instituir a mediação e resolução de conflitos urbanos e fundiários municipais 

por meio de arbitragem. 

xix. Instituir medidas extrajudiciais de negociação e cobrança do crédito tributário, 

compreendendo a adoção de protestos, negativações e arbitragem. 

xx. Instituir medidas extrajudiciais de transação entre a administração pública 

municipal e o cidadão. 

xxi. Instituir mecanismos e procedimentos de cooperação entre a administração 

pública municipal, o cidadão e a iniciativa privada. 

xxii. Instituir o serviço de atendimento ao cidadão e a ouvidoria municipal. 

xxiii. Criar canal de interlocução entre a administração municipal e a Delegacia da 

Receita Estadual com a finalidade de eliminar óbices para a concessão de 

inscrições estaduais. 

xxiv. Extinguir artifícios burocráticos tais como ofícios, despachos, instruções, 

portarias e resoluções municipais. 

xxv. Extinguir o reconhecimento de firma e autenticidade de documentos no âmbito 

da administração pública municipal. 

xxvi. Reduzir e consolidar a legislação municipal mediante drástica eliminação de 

Decretos e demais instrumentos normativos vinculados (instruções, portarias, 

resoluções, entre outros). 

xxvii. Instituir mecanismos de prevenção e proteção do cidadão contra medidas 

municipais sancionatórias ou regulatórias que possam afetar-lhe 

desfavoravelmente.  
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Compromissos e Propostas para o Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento 
Sustentável 

i. Constituição de parceria público-privada para investimentos em infraestrutura 

em ciclovias e cicloturismo. 

ii. Buscar um novo marco legal e modelo de fornecimento de serviço de 

tratamento de lixos e resíduos, com a participação da iniciativa privada e a 

constituição de parceria público-privada. 

iii. Buscar um novo marco legal e modelo de fornecimento de serviço saneamento 

básico, com a participação da iniciativa privada e a constituição de parceria 

público-privada. 

iv. Adequar os procedimentos municipais de emissão de licenças ambientais por 

meio da instituição de uma licença única por Compromisso. 

v. Simplificar a criação de eventos no município. 

vi. Constituição de parceria público-privada para gestão e administração de 

praças, parques e jardins de chuva do município. 

vii. Constituição de parceria público-privada para desenvolvimento de novos 

parques no município. 

viii. Instituir a gestão compartilhada de meio ambiente, a concessão de uso de 

áreas ambientais e prestação de serviços, a concessão de uso de áreas 

ambientais e prestação de serviços com responsabilidade de conservação do 

meio ambiente municipal, e a constituição de parceria público-privada para 

investimentos em infraestrutura ambiental do município. 

ix. Revisão geral do plano de arborização municipal com a constituição de gestão 

compartilhada com a iniciativa privada, com a concessão de uso de áreas 

ambientais com responsabilidade de conservação, e com a constituição de 

parceria público-privada para investimentos em infraestrutura ambiental. 

x. Concessão de uso e serviços de imóveis públicos do município, concedendo à 

iniciativa privada a operação, administração, conservação, manutenção, 

implantação, reforma e ampliação e seu melhoramento. 
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xi. Concessão de espaços de uso públicos para turismo ecológico, pesquisas e 

educação ambiental, com a constituição de parceiras público-privada para a 

instalação de infraestrutura de centro de visitação, preservação, pesquisa, e 

passarelas elevadas para observação dos ecossistemas municipais. 

xii. Ampliação das reservas municipais de água, para suprimir eventuais riscos de 

racionamento e gerar maior segurança hídrica, por meio de ampliação dos 

reservatórios já existentes ou criação de novos reservatórios, levando em conta 

o custo-benefício por meio de estudos prévios. 

xiii. Implantação de sistema de vigilância e monitoramento para a proteção de 

áreas mais frágeis e de maior riqueza ambiental. 

xiv. Constituição de parceria público-privada para investimento em usina de 

biorreator (biodigestor) para produção de biogás a partir da decomposição de 

lixo sólido urbano e geração de eletricidade. 

xv. Simplificar o funcionamento de cooperativas de coleta, separação de lixo e 

logística reversa.  

xvi. Revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos. 
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Compromissos e Propostas para a Infraestrutura, Mobilidade e Planejamento 
Urbano 

i. Revisar o Código de Obras com o objetivo de simplificá-lo e torná-lo mais 

transparente, diminuindo a regulação e intervenção do município e 

incrementando a autonomia e a liberdade dos empreendedores e proprietários.  

ii. Revisar o Plano Diretor com o objetivo de simplificá-lo e torná-lo mais 

transparente, diminuindo a regulação e intervenção do município e 

incrementando a autonomia e a liberdade dos empreendedores e proprietários. 

iii. Ampliar obras de infraestrutura em saneamento básico, principalmente nas 

canalizações de sangas e esgotos, redes de esgoto cloacal, centrais de 

tratamento e aterros sanitários diretamente ou mediante constituição de 

parceria público-privada. 

iv. Ampliar obras de infraestrutura em calçamentos, pavimentação asfáltica e 

manutenção de estradas municipais diretamente ou mediante constituição de 

parceria público-privada. 

v. Ampliar obras de infraestrutura em vias de escoamento de produção nos 

distritos diretamente ou mediante constituição de parceria público-privada. 

vi. Constituição de parceria público-privada para investimentos em infraestrutura 

de ciclovias urbanas municipais e intermunicipais. 

vii. Aperfeiçoar o portal da transparência em obras de infraestrutura contendo o 

prazo e os custos detalhados de cada obra. 

viii. Revisar o projeto de eletrificação urbana em consonância com o planejamento 

de arborização, passeios públicos padronizados e infraestrutura com 

planejamento integrado. 

ix. Instituir a tramitação eletrônica e simplificada de projetos de construção, 

reforma, modificação e demolição no âmbito do Código de Obras e do Plano 

Diretor. 

x. Buscar novo marco legal e modelo de serviço de transporte público municipal. 
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Compromissos e Propostas para a Agricultura e Distritos 

i. Aperfeiçoar e ampliar o SISB (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal) no município. 

ii. Simplificar a legislação municipal referente ao funcionamento de cooperativas 

e associações. 

iii. Simplificar a realização e ampliação de feiras rurais, de agricultura familiar e de 

produtos orgânicos. 

iv. Remover barreiras municipais para a produção agrícola e agropecuária. 

v. Aperfeiçoar a infraestrutura para escoamento de produção agropecuária 

diretamente ou mediante constituição de parceria público-privada. 

vi. Simplificar a constituição de agroindústrias no meio rural. 
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Compromissos e Propostas para a Gestão Pública e Transparência Municipal 

i. Cortar 50% (cinquenta por cento) do número de cargos de livre nomeação, em 

comissão ou de confiança. 

ii. Preencher cargos ou funções de livre nomeação, em comissão ou de confiança 

preferencialmente mediante realização de processo seletivo. 

iii. Corte de 07 (sete) secretarias municipais. 

iv. Extinguir privilégios do setor público. 

v. Implantar projeto de transparência digital com o objetivo de garantir total 

transparência às contas públicas e ações do governo por via digital.   

vi. Diminuir a máquina pública através da simplificação e digitalização de 

processos. 

vii. Promover alterações legislativas para dificultar a concessão de aumento de 

salários e instituição de benefícios para cargos eletivos e de livre nomeação no 

município. 

viii. Alienar imóveis do município. 

ix. Revisar convênios com órgãos estaduais/federais para verificar sua eficiência 

com relação a resultados econômicos e sociais. 

x. Revisar o contrato vigente com a Companhia Riograndense de Saneamento 

(CORSAN). 

xi. Instituir o projeto “cidadão administra”, com o objetivo de proporcionar a 

inclusão da população em geral e da iniciativa privada na administração 

municipal. 

xii. Instituir a adoção obrigatória de impacto regulatório no município. 

xiii. Implementar medidas de economia de recursos financeiros e humanos. 

 

 

 

 


	Carta aos Eleitores de Santa Cruz do Sul
	Biografia
	Introdução ao Plano de Governo
	Compromissos e Propostas para a Educação
	Compromissos e Propostas para a Saúde
	Compromissos e Propostas para a Segurança Pública
	Compromissos e Propostas para o Desenvolvimento Econômico
	Compromissos e Propostas para o Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Sustentável
	Compromissos e Propostas para a Infraestrutura, Mobilidade e Planejamento Urbano
	Compromissos e Propostas para a Agricultura e Distritos
	Compromissos e Propostas para a Gestão Pública e Transparência Municipal

