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COLIGAÇÃO “JUNTOS SOMOS FORTES” 

 

CANDIDATOS ALEX KNAK e FABIANO DUPONT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SANTA CRUZ DO SUL/RS 

2021-2024 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A coligação “JUNTOS SOMOS FORTES”, formada pelos 

partidos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

Partido Social Liberal (PSL) e Podemos (PODE), tem como propósito 

alçar o Município de Santa Cruz do Sul a um novo patamar 

desenvolvimentista. 

 

Para tanto, a nova gestão zelará pela eficiência das estruturas 

públicas, desburocratização dos processos internos, qualificação da 

mão-de-obra, geração de emprego e renda, desenvolvimento rural, 

defesa da produção primária e seu beneficiamento, melhora na 

infraestrutura, fomento ao turismo, excelência em educação pública, 

otimização da saúde da população, valorização da ciência e 

tecnologia e respeito ao meio ambiente. 
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 Esse documento apresenta, em linhas gerais, os vértices que 

irão balizar a futura administração, que tem como objetivo primeiro e 

final tornar melhor a qualidade de vida de toda a população, da 

cidade e do interior, dos bairros e do centro, dos idosos, jovens e 

adultos, verdadeiras razões de ser e existir de qualquer 

administração que deseje, de fato, promover a inclusão das pessoas, 

capacitando-as e dando condições para um progresso pessoal e de 

toda a coletividade. 

  

 Por fim, importa afirmar que este é um documento orgânico, 

flexível, atento às dinâmicas sociais, apto a ser completado, 

melhorado e revisado, por meio da participação das pessoas e das 

entidades durante o processo eleitoral e também no período de 

governança. 

 

 

2. DIRETRIZES E BASES DO PROGRAMA 

DE GOVERNO 

 

 O Programa de Governo da Coligação “JUNTOS SOMOS 

FORTES” está ancorado em linhas que convergem para as 

atribuições das diversas secretarias municipais, numa estrutura 

preliminar por áreas temáticas que não representa aquela que será 

a formatação futura desses órgãos de governo. 

 

 Nesse sentido, passamos a dispor quais serão essas grandes 

áreas de concentração da atuação da futura Administração. 
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 1 Administração 

 2 Agricultura e pecuária 

 3 Ciência, tecnologia e inovação 

 4 Cultura  

 5 Desenvolvimento econômico, empreendedorismo e emprego 

 6 Desenvolvimento Social e inclusão 

 7 Educação 

 8 Esporte 

 9 Finanças 

 10 Infraestrutura, mobilidade e serviços públicos 

 11 Meio ambiente, saneamento e causa animal 

 12 Planejamento 

 13 Saúde 

 14 Segurança 

 15 Turismo 

 

 

3. ÁREAS ESTRUTURAIS 

 

3.1 Administração 

 

 3.1.1 Repor as perdas oriundas da “Lei dos Vales”, reajustando 

o Auxílio Alimentação, além de conceder vale-feira aos servidores 

municipais, conforme autorização legal e aval do Tribunal de Contas 

do Estado (TCE). 

3.1.2 Implantar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), responsável por instituir a Semana Interna de Prevenção de 
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Acidentes de Trabalho – SIPAT e por encaminhar ao Sindicato as 

Comunicações de Acidentes de Trabalho. 

3.1.3 Revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, para o 

enquadramento de cada categoria e das Gratificações de Função 

(GFs), bem como os adicionais de risco, periculosidade, 

insalubridade. 

3.1.4 Incorporar no Regime Jurídico do Servidor exames 

ocupacionais periódicos para monitorar saúde do trabalhador. 

3.1.5 Revitalizar os ambientes de trabalho (PPCIs atualizados; 

disponibilizar banheiros em quantidade suficiente para os 

profissionais; mobiliários adequados ergonomicamente e fornecer 

equipamentos de proteção individual – EPIs). 

3.1.6 Realizar cursos de requalificação e capacitação, 

valorizando os servidores, conforme autorização legal e aval do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

3.1.7 Reestruturar a tabela salarial dos profissionais de saúde 

pública (área técnica e auxiliar), corrigindo as distorções existentes. 

3.1.8 Reorganizar as estruturas físicas das Escolas Municipais, 

quanto ao espaço (metragem por aluno); disponibilizar banheiros em 

quantidade suficiente para os profissionais, crianças e adolescentes; 

manter os espaços físicos e mobiliários adequados 

ergonomicamente e fornecer EPIs. 

3.1.9 Regulamentar o banco de horas para todos os servidores 

e setores da prefeitura; melhorar a organização do setor de Recursos 

Humanos e transparência dos dados no Portal do Servidor. 

3.1.10 Viabilizar a implementação de uma política de 

compliance, padronizando procedimentos e visão da administração 

para a boa prestação dos serviços públicos, apurando situações de 
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assédio moral contra servidores públicos e outras situações 

pertinentes. 

3.1.11 Efetivar a transparência na divulgação dos dados de 

todos os ocupantes de cargos em comissão (CCs). 

3.1.12 Estudar a possibilidade de implementação de 

Previdência complementar para os servidores municipais. 

3.1.13 Viabilizar a implementação de Plano de Saúde para os 

servidores. 

3.1.14 Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, 

contratação de serviços e gestão dos contratos com fornecedores e 

prestadores de serviços. 

3.1.15 Implantar grupos de interlocução entre as secretarias 

afins, criando procedimentos e canais internos que otimizem a 

prestação dos serviços públicos, com utilização maciça da 

informática, implantando o Programa Qualidade Total em todas as 

secretarias e elencando indicadores de desempenho para as metas 

de governo. 

3.1.16 Otimizar os canais de comunicação da prefeitura com a 

população. 

 

3.2 Agricultura e pecuária 

 

 3.2.1 Incentivar a produção agrícola, através da criação de 

projetos voltados à plasticultura, irrigação, diversificação produtiva e 

aquisição de equipamentos. 

3.2.2 Fortalecer e ampliar as agroindústrias familiares, por meio 

de orientação técnica, para a regularização dos empreendimentos e 

participação em feiras e eventos. 
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 3.2.3 Aperfeiçoar e ampliar a atuação do Serviço de Inspeção 

Municipal, viabilizando maior inserção dos produtos locais no 

mercado de consumo. 

 3.2.4 Criar novos pontos de feiras rurais nos bairros, 

contemplando também os distritos mais habitados e implementar 

melhorias e climatização da feira rural central. 

 3.2.5 Fortalecer e ampliar o banco de alimentos originado da 

aquisição de alimentos dos produtores cooperados, servindo às 

estruturas municipais. 

 3.2.6 Otimizar a patrulha agrícola, reequipando o parque de 

máquinas e integrando as secretarias da agricultura, obras e 

subprefeituras, com a implementação de ferramentas tecnológicas 

de aperfeiçoamento de rotas e outras facilitações à execução dos 

serviços. 

 3.2.7 Realizar um chamamento público de ampla divulgação 

para que os interessados possam encaminhar as demandas de suas 

propriedades à prefeitura, mantendo a transparência, 

impessoalidade e eficiência dos serviços públicos. 

 3.2.8 Investir em qualificação técnica, tecnológica e 

melhoramento genético do rebanho, bem como construir um centro 

de treinamento junto à Granja para transferência de conhecimento e 

tecnologias aos produtores rurais, nas áreas de bovinocultura de 

leite, suinocultura, avicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros, 

orizicultura e agroindústrias em geral, dentre outros. 

 3.2.9 Criação de um espaço para startups voltadas a 

tecnologias para o Agro, buscando soluções inovadoras, alinhadas 

às demandas da comunidade rural. 
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 3.2.10 Fortalecer a rede de parceiros, como entidades 

privadas, de assistência técnica e ensino, buscando difundir o 

conhecimento e a tecnologia no meio rural. 

 3.2.11 Ampliar o acesso à internet no meio rural. 

 3.2.12 Reequipar e incrementar as ações das subprefeituras. 

 

3.3 Ciência, tecnologia e inovação 

 

 3.3.1 Utilizar maciçamente a tecnologia para promover o bem-

estar dos moradores, o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, 

melhorar a sustentabilidade. 

3.3.2 Usar a internet das coisas (IoT) para (a) monitorar a 

iluminação de locais públicos (reduzindo o consumo de energia e 

dando mais rapidez na manutenção de equipamentos), (b) colocar 

em prática um “rapidinho” inteligente (com o uso de sensores que 

indicariam para um aplicativo, em tempo real, onde há vaga, quanto 

tempo um carro está naquela vaga e outras funcionalidades), (c) 

emitir sinais de alerta de inundações (por meio de sensores) e outros 

eventos naturais climáticos que ofereçam riscos à população. 

3.3.3 Gerir de forma inteligente a frota municipal, criando rotas 

inteligentes, otimizando os serviços de transporte escolar (apurando 

quem são os alunos que dependem de transporte escolar, de onde 

partem, para onde vão, com aumento da qualidade e economia), de 

manutenção e de obras (especialmente do interior, diminuindo o 

consumo dos veículos e tempo de resposta às demandas) e da frota 

em geral. 

3.3.4 Concretizar uma cidadania digital, diminuindo as filas, 

demandas pessoais em geral, oferecendo plena transparência aos 

dados da prefeitura e criando canais ágeis e eficientes de discussão, 
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apontamento de demandas e oferta de sugestões pela comunidade 

ao poder público. 

3.3.5 Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para 

implantação de painéis fotovoltaicos nas escolas públicas. 

3.3.6 Colocar em prática a Lei 8.221/2019 (Semana de ciência, 

tecnologia e inovação), oportunizando a divulgação de tecnologias, 

produtos, realização de feiras, fomento às startups, educação 

tecnológica e outras atividades relacionadas ao setor. 

3.3.7 Oportunizar a preparação das crianças e adolescentes 

para o mundo digital, ofertando cursos e capacitação para o mercado 

de trabalho do futuro. 

3.3.8 Instalar internet gratuita nas praças e parques públicos. 

 

3.4 Cultura 

 

 3.4.1 Criar espaços voltados à cultura (Teatro Municipal, 

Concha acústica, Centro Cultural, Espaços para Oficinas e 

Exposições). 

3.4.2 Fomentar os eventos tradicionalistas, étnicos, culturais e 

artísticos. 

3.4.3 Propiciar aos artistas locais incentivos e oportunidades de 

apresentarem a sua arte (como o Programa Prata da Casa) 

3.4.4 Incrementar atividades artísticas e culturais nas escolas 

(como o projeto Escritor Estudantil). 

 3.4.5 Disponibilizar uma página on-line onde conste um 

repositório de obras e documentos de interesse local, para 

enriquecimento cultural e histórico. 

3.4.6 Criar um canal no Youtube, divulgando os eventos, 

artistas e ações realizadas. 
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 3.4.7 Criar uma orquestra municipal. 

 3.4.8 Capacitar os profissionais atuantes no ramo cultural e dos 

próprios artistas, de todas as vertentes.  

 3.4.9 Realizar o festival de corais. 

 3.4.10 Descentralizar a cultura pelos bairros, por meio de 

oficinas. 

 3.4.11 Realizar o inventário do patrimônio cultural artístico 

edificado, integrando o roteiro cultural do município. 

 

3.5 Desenvolvimento econômico, empreendedorismo e emprego 

 

3.5.1 Incentivar ações econômicas que mais contribuam para o 

Desenvolvimento Humano e Econômico, apoiando as micro, 

pequenas e médias empresas, o agronegócio nas pequenas 

propriedades (segmentos que geram expressiva parcela do produto 

interno bruto e que absorvem a vasta maioria dos empregos). 

3.5.2 Promover o desenvolvimento da Coopersanta, que tem 

potencial para abastecer toda a região. 

 3.5.3 Promover a divulgação e exploração das potencialidades 

turísticas do nosso município, estabelecendo parcerias para 

qualificar os trabalhadores do comércio e serviços, melhorando a 

prestação à população e turistas. 

 3.5.4 Ampliar o Distrito Industrial, criando condições para o seu 

desenvolvimento e atração de novas empresas, estimulando a 

geração de empregos mediante atração de empresas industriais e do 

apoio a elas, a fim de que possam explorar as vocações do município 

e sua posição geográfica privilegiada. 

 3.5.5 Tornar a cidade mais moderna, menos burocrática, com 

liberdade econômica que permita um ambiente fomentador da 
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geração de emprego e renda, que não tenha entraves ao progresso 

da iniciativa privada. 

 3.5.6 Criar processos mais ágeis e que facilitem a vida dos 

empreendedores, desburocratizando o serviço público por meio da 

tecnologia. 

 3.5.7 Dialogar com outras administrações municipais da região, 

empresários, entidades representativas do setor e, dentro do 

possível, viabilizar a construção de uma Plataforma Logística 

Regional. 

 3.5.8 Buscar a devolução de áreas centrais e privilegiadas 

cedidas ao Estado, servindo aos interesses municipais (como parque 

tecnológico para fomento às startups e empresas tecnológicas). 

 3.5.9 Viabilizar a criação de um novo berçário industrial, 

servindo aos empreendedores locais. 

 3.5.10 Incrementar as ações do Banco do Povo, subsidiando 

as iniciativas dos empreendedores locais. 

 3.5.11 Criar o Balcão do Empreendedor, com o objetivo de dar 

agilidade à abertura de novos negócios. 

 3.5.12 Criar a Escola do Empreendedor, a fim de capacitar os 

novos empresários, otimizando os resultados e a longevidade dos 

empreendimentos, mediante parcerias ou convênios com SEBRAE, 

Universidades, Faculdades e associações empresariais e de 

serviços. 

 3.5.13 Propor projeto de lei que criará benefícios fiscais 

(isenções onerosas), visando proporcionar a abertura de novos 

empreendimentos em nossa cidade, contribuindo assim para a 

criação de novos empregos e mais desenvolvimento socioeconômico 

para todos.  
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3.6 Desenvolvimento social e inclusão 

 

 3.6.1 Ampliar os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e criar um Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) Volante para atendimento das áreas rurais. 

3.6.2 Ampliar o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS). 

3.6.3 Transformar a Casa de Passagem (Albergue Municipal) 

em Centro de Referência Especializado para População em situação 

de rua.  

 3.6.4 Implantar cozinhas comunitárias em áreas de 

comprovada demanda social. 

3.6.5 Melhorar as estruturas físicas e laborais da área, além de 

informatizar a área por meio de interface com os sistemas da Saúde, 

Educação, Habitação e Fazenda. 

3.6.6 Implementar um Espaço Integrado para todos os 

Conselhos Municipais ligados a Política Socioassistencial. 

3.6.7 Reforçar as equipes técnicas de trabalho que atuam na 

Política Socioassistencial, garantindo a sua capacitação permanente. 

3.6.8 Ampliar o número de Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

3.6.9 Instituir o Programa de Prevenção à Violência voltado às 

mulheres do interior e da cidade. 

3.6.10 Realizar um “senso” dos idosos, identificando-os de 

modo a poder ofertar políticas pontuais e certeiras às demandas 

existentes, como visitas domiciliares à população idosa com equipe 

capacitada para isso, a fim de verificar se estão bem, identificar 

possíveis sinais de maus tratos ou negligência e a criação de uma 
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linha telefônica que possa atendê-los (para que possam conversar, 

sentir-se acolhidos e ouvidos nas suas questões, angústias ou 

somente para que possam falar sobre a vida) e também receber 

possíveis denúncias, bem como criar espaços onde possam passar 

o dia, de modo ativo, seguro, responsável e com assistência, 

interagindo com outras pessoas e ocupando-se qualitativamente. 

3.6.11 Estabelecer parcerias entre o município e empresas da 

região, para a realização de cursos de capacitação e inserção no 

mercado de trabalho de adolescentes, adultos, idosos e mulheres 

vítimas de violência doméstica (para que possam ter independência 

financeira e chance de sair do ciclo de violência). 

3.6.12 Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender 

a demanda de reformas e construção de unidades habitacionais, 

seguindo as exigências dos convênios firmados para as habitações 

de interesse social, além de estabelecer parceria com o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU-RS) no projeto “Nenhuma casa sem 

banheiro”, que visa construção de banheiros para famílias que vivem 

em situação de vulnerabilidade social, conferindo dignidade mínima 

a todos, trazendo conforto às famílias e evitando a incidência de 

enfermidades. 

3.6.13 Intensificar o trabalho de regularização de imóveis 

irregulares. 

3.6.14 Elaborar projeto de lei para que famílias de baixa renda 

possam adquirir materiais de construção, através de um programa 

municipal de crédito. 

3.6.15 Regulamentar e incrementar o Banco Municipal de 

Móveis e Materiais de Construção. 
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3.6.16 Realizar Cursos Profissionalizantes na área habitacional 

(pedreiro, carpinteiro, pintor, encanador, marceneiro, eletricista, 

azulejista), com futuro encaminhamento para o mercado de trabalho. 

3.6.17 Implementar Programa de inserção profissional para 

pessoas com deficiência (PCD`s). 

3.6.18 Tornar os parques e praças mais inclusivas, 

implementando acessibilidade, mobiliário e brinquedos adaptados. 

3.6.19 Criar a Praça da Inclusão. 

 

3.7 Educação 

 

 3.7.1 Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) da Rede Municipal, principalmente nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 3.7.2 Conferir mais autonomia às equipes diretivas das escolas, 

proporcionando a gestão democrática. 

 3.7.3 Garantir formação continuada de qualidade aos 

profissionais que atuam nas escolas municipais em parceria com 

Instituições de Ensino Superior através de aperfeiçoamento técnico-

pedagógico para proporcionar atendimento de qualidade aos 

educandos do ensino regular e para aqueles que apresentam 

necessidades educacionais especiais. 

 3.7.4 Otimizar o acesso à educação infantil, por meio de 

parcerias entre a prefeitura e as escolas particulares. 

3.7.5 Criar o Centro de Especialidades Educacionais, 

englobando diversas especialidades de assessoramento à 

educação, como fonoaudiologia, neuropedagogia, psicopedagogia, 

psicologia, oftalmologia, assistência social, dentre outras, mediante 
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uma parceria efetiva entre as Secretarias Municipais de Educação, 

Saúde e Desenvolvimento Social. 

 3.7.6 Proporcionar atividades culturais e esportivas extraclasse 

aos alunos, buscando ampliar sua permanência na escola. 

 3.7.7 Buscar ampliar as formas de inclusão na rede municipal, 

proporcionando uma escola inclusiva com acesso e condições de 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

tanto na infraestrutura, como no investimento de materiais 

adaptados, melhorando o espaço físico adaptado quanto à 

habilitação e formação de professores para a sua atuação 

pedagógica nas diferentes especificidades. 

 3.7.8 Em conjunto com os profissionais das escolas, realizar 

ações mais efetivas de combate à violência escolar e à drogadição. 

 3.7.9 Buscar ofertar Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

profissionalizante, a fim de inserir os alunos no mercado de trabalho. 

3.7.10 Construir e/ou reativar os laboratórios de ciências das 

escolas municipais, investindo em materiais e espaços físicos. 

3.7.11 Ampliar gradativamente o tempo de permanência dos 

alunos na escola, buscando criar escolas de tempo integral, como 

forma de garantir ao aluno atendimento no contraturno com acesso 

ao reforço escolar às atividades culturais, esportivas e de lazer, que 

proporcionem experiências significativas para os estudantes com 

ações pedagógicas relevantes para a vida e para a formação integral 

do cidadão. 

3.7.12 Implementar o “Container do conhecimento”, espaço 

climatizado, informatizado e com acesso à internet, destinado para 

os alunos realizarem atividades escolares, em busca de novos 

conhecimentos. 
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3.7.13 Colocar em prática o projeto Aluno Nota 10, valorizando 

o bom desempenho escolar. 

3.7.14 Fornecer uniformes escolares para os alunos da rede 

municipal. 

3.7.15 Ofertar encontros para os pais/responsáveis dos alunos, 

oportunizando “feedback” em relação ao processo ensino-

aprendizagem, conhecimento, motivação, pertencimento e 

integração. 

3.7.16 Implantar uma efetiva inclusão digital de professores e 

alunos, buscando parcerias e formas criativas de propiciar o acesso 

às ferramentas tecnológicas e meios de acesso à internet de modo 

mais difundido. 

3.7.17 Criar uma plataforma municipal de ensino à distância 

(EaD). 

3.7.18 Investir na formação e qualificação continuada de 

professores e servidores das escolas, por meio de plataformas 

virtuais. 

3.7.19 Incentivar e valorizar experiências exitosas relacionadas 

à docência e a gestão escolar na rede municipal de educação, 

instituindo o Programa Professor Nota 10. 

3.7.20 Formar e qualificar os gestores, conferindo-lhes maior 

autonomia conforme as distintas condições das escolas. 

3.7.21 Criar e realizar, de forma sistêmica, fóruns de discussão 

em todas as áreas. 

3.7.22 Investir em segurança nos ambientes educacionais 

mediante o aporte de ferramentas tecnológicas de segurança 

patrimonial, especialmente sistema de câmeras nas áreas de 

convívio comum. 

3.7.23 Regulamentar o Piso Nacional do Magistério. 
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 3.7.24 Buscar recursos financeiros federais através de projetos 

para investimento na educação pública municipal. 

 3.7.25 Inclusão de oficina do ensino da robótica para o ensino 

fundamental, anos finais. 

 3.7.26 Realizar parcerias com órgãos públicos de segurança 

para ações efetivas nas comunidades escolares. 

 3.7.27 Construção por parte da mantenedora de um projeto 

pedagógico pós-pandemia seguindo as resoluções do Conselho 

Nacional de Educação e adequação por parte das escolas das 

habilidades e competências não alcançadas no ano de 2020 a fim de 

que sejam recuperadas nos anos posteriores. 

 3.7.28 Revitalizar os ambientes externos e internos nas 

instituições de ensino da rede municipal possibilitando a escola mais 

acolhedora. 

 3.7.29 Fortalecer os programas que garantam com prioridade o 

desenvolvimento infanto-juvenil, como: EMEIS, Pré-Escolas, Centros 

de Convivência, Oficinas de Esporte e Cultura e os que eliminem 

situações de risco, como crianças nas ruas, Abuso e Exploração 

Sexual e Trabalho Infantil. 

3.7.30 Priorizar a contratação de professores por meio de 

concurso público, diminuindo a necessidade de contratações 

temporárias, visando a valorização da carreira e a prestação dos 

serviços.  

 

3.8 Esporte 

 

 3.8.1 Garantir a formação continuada, qualificada e 

multidisciplinar dos profissionais de educação física. 
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3.8.2 Fomentar a prática do ciclismo, (trilha, estrada, pista e 

BMX, aproveitando a tradição local, as estruturas já existentes, a 

difusão do esporte no município, a disponibilidade hoteleira em geral 

e o potencial das vias e ambientes rurais), recuperar o protagonismo 

do basquetebol no âmbito municipal (valendo-se da expertise 

existente e histórico de sucesso em âmbito estadual e nacional), criar 

condições para a prática de beach tennis nas praças públicas e 

incentivar a prática do skate. 

3.8.3 Implementar a prática de artes marciais nas escolas, 

notadamente judô e jiu-jitsu, em virtude da disciplina exigida e da 

larga prática no âmbito local. 

 3.8.4 Modernizar e utilizar maciçamente o parque da 

Oktoberfest (e outras praças públicas) para a prática esportiva, em 

parceria com escolas, projetos sociais, universidades, clubes e 

demais integrantes do cenário esportivo. 

 3.8.5 Organizar um calendário de eventos esportivos, 

sincronizado com as programações da secretaria de Turismo (pois 

um adequado e diversificado calendário, coordenado com as 

federações estaduais de cada modalidade pode fomentar a 

ocupação hoteleira e de serviços no município, incrementando a 

economia local), contemplando as modalidades e a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais. 

 3.8.6 Propiciar atendimento por educadores físicos aos 

usuários (especialmente aos idosos) das academias ao ar livre. 

 3.8.7 Cobrir praças esportivas para a prática de futsal, basquete 

e handebol. 

 3.8.8 Implantar campos sintéticos nos bairros, propiciando a 

prática de futebol e futebol americano mesmo em clima adverso, 

diminuindo os custos de manutenção. 
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 3.8.9 Revitalizar e implementar novos espaços para exercícios 

ao ar livre. 

 

 

3.9 Finanças  

 

 3.9.1 Modernizar e desburocratizar os processos internos, 

conferindo agilidade às demandas internas da secretaria, 

incrementando ferramentas tecnológicas que facilitem a requisição e 

emissão de documentos, evitando o dispêndio de tempo por parte 

dos servidores, contribuintes e empreendedores. 

 3.9.2 Aplicar uma política fiscal mais clara e transparente, com 

interlocução com a sociedade e os diversos órgãos representativos, 

criando novas formas de incentivo ao contribuinte bom pagador, 

buscando assim, implementar uma política fiscal que crie 

verdadeiramente incentivos racionais para o adimplemento tributário 

e, consequentemente, reduzir as despesas burocráticas 

extrajudiciais e judiciais para a cobrança/administração do passivo 

tributário. 

 3.9.3 Modernizar a política tributária, manejando os tributos 

com o viés extrafiscal, de modo responsável e mediante a aferição 

de efetivos ganhos (ainda que indiretos) à coletividade, ao meio 

ambiente e à economia local.  

 3.9.4 Gestar, com interlocução da sociedade e os demais 

órgãos representativos da sociedade civil, projeto de lei que criará o 

instituto da transação tributária no município, visando assim 

proporcionar novas formas para resolução de litígios judiciais e 

extrajudiciais junto com o contribuinte. 
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 3.9.5 Propor a participação de representantes das sociedades 

civis (vinculadas com o direito tributário) nos julgamentos realizados 

nos procedimentos administrativos, com a finalidade de garantir 

imparcialidade e o duplo grau de revisão das decisões. 

 3.9.6 Criar novos mecanismos de gestão e transparência sobre 

o recolhimento da Contribuição de Iluminação Pública, visando assim 

melhor aplicação dos recursos obtidos. 

 

3.10 Infraestrutura, mobilidade e serviços públicos 

 

 3.10.1 Identificar as vias com maior incidência de sinistros e 

promover ações resolutivas, otimizando o fluxo de veículos, mediante 

estudos científicos e com uso da tecnologia, de modo a diminuir os 

conflitos no trânsito. 

 3.10.2 Viabilizar o prolongamento de ruas (como a Thomaz 

Flores, ligando-a à Rua Joaquim Murtinho, criando um corredor via 

Rua Demétrio Ribeiro/Daltro Filho e por fim ligando esta rua à Barão 

do Arroio Grande, desafogando as vias centrais da cidade) e a 

criação de um anel viário circundante da cidade (com a pavimentação 

da Estrada Bruno Pritsch, ligando Linha João Alves ao Bairro Aliança, 

facilitando o fluxo dos novos loteamentos e condomínios à zona sul 

e dessa à RST 287, integrando esse eixo com à Estrada Dona 

Leopoldina até as proximidades de Linha Pinheiral).  

3.10.3 Implementar um projeto para aumentar a segurança (de 

pedestres, pessoas com dificuldade de locomoção, ciclistas, 

motociclistas e motoristas) no trânsito, prevenindo e combatendo a 

violência por meio de ações educativas e de conscientização, 

sinalização eficiente, instrumentos tecnológicos e melhorando as 

condições das ruas e calçadas. 
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 3.10.4 Aumentar a extensão de ciclovias e ciclofaixas no 

ambiente urbano e distritos com uso mais intenso de bicicletas, 

integrando-as. 

 3.10.5 Inserir a temática do trânsito no ensino municipal ou criar 

a Escola Municipal de Trânsito. 

 3.10.6 Realizar um estudo e promover ações relativas à 

modicidade do valor da tarifa do transporte urbano; melhorar o 

transporte interdistrital, tornando-o sustentável e ajustar o transporte 

intermunicipal, adequando rotas e paradas, desafogando o trânsito 

na região central da cidade. 

 3.10.7 Avaliar a implementação de sentido único em ruas 

centrais da cidade, conferindo maior fluidez e segurança aos 

condutores, ciclistas, pedestres e pessoas com dificuldades de 

locomoção, criando novas “ondas verdes”, modernizando a 

programação semafórica, melhorando a sinalização 

vertical/horizontal em toda a cidade e promovendo a iluminação das 

faixas de pedestres. 

3.10.8 Instalar placas nos cruzamentos do interior, indicando as 

localidades e adequar as pontes, reformando-as e sinalizando-as 

adequadamente. 

 3.10.9 Resolver a situação do acesso principal da UNISC 

(possivelmente com a criação de uma rotatória) e da travessia de 

veículos na BR 471, nas imediações do “Hospitalzinho” (possibilidade 

de fazer uma trincheira para veículos com calçada para pedestres). 

 3.10.10 Criar área de refúgio, rotatória ou acostamento no 

acesso aos loteamentos, (obrigando os novos loteadores a fazerem 

às suas expensas) e acostamento e/ou passeio público em vias de 

intenso fluxo que não tenham (como a Rua da Pedreira e São José). 
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3.10.11 Criar uma agenda e ações para tornar os serviços de 

transporte individual de passageiros mais competitivo entre as 

modalidades existentes.   

 3.10.12 Estudar a possibilidade de criação de espaço para que 

jovens possam, com segurança e respeito a legislação, se reunir, à 

exemplo do que ocorria na Avenida do Imigrante. 

 3.10.13 Organizar o estacionamento da área central, com uso 

da tecnologia, incentivo aos estacionamentos pagos, respeitando as 

diversas necessidades (reservas de vagas, carga e descarga, 

motocicletas).  

 3.10.14 Reavaliar algumas intervenções de trânsito da atual 

administração (como no Belvedere e entroncamento da Rua 28 de 

Setembro com a BR 471).  

 3.10.15 Estabelecer diálogos efetivos para a interligação entre 

os modais disponíveis na região, com a utilização de hidrovias e 

linhas férreas, bem como buscar uma reformulação/ampliação do 

Aeroporto Luiz Beck da Silva (com a disponibilização de linhas 

aéreas regulares para o município, avaliando a possibilidade de 

transporte de cargas de interesse regional). 

 3.10.16 Fabricar bloquetes em quantidade adequada ao 

suprimento das necessidades de pavimentação, desonerando ao 

máximo possível os beneficiários das ruas a serem calçadas, criando 

critérios claros e objetivos quanto à pavimentação das ruas em 

regime de parceria, estabelecendo ordem de pavimentação de modo 

transparente. 

3.10.17 Implantar o aplicativo “Conserta Aqui”, que servirá 

como canal ágil e direto para que ocorra a comunicação, pela 

comunidade, de problemas a serem resolvidos pela prefeitura, no 

âmbito da infraestrutura, na cidade e no interior. 
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3.10.18 Ofertar serviço de transporte individual de passageiros, 

por meio de veículos adaptados para pessoas com deficiências 

(PCDs). 

3.10.19 Implementar ação para recuperação de passeios 

públicos (calçadas). 

3.10.20 Ampliar a acessibilidade por meio da construção de 

novas rampas, implementação de piso tátil e semáforos com 

dispositivos sonoros. 

3.10.21 Realizar a manutenção permanente e adequada do 

trecho municipalizado da BR 471. 

3.10.22 Implantar rotatória no cruzamento da rua Dona Carlota 

com a BR 471, ligando os bairros Faxinal – Menino Deus e Santa 

Vitória. 

3.10.23 Qualificar o acesso à cidade por meio da Travessa 

Dona Leopoldina. 

3.10.24 Realizar obra para alargamento da Rua Venezuela com 

a Rua Paraguai, criando uma via alternativa para desafogar o trânsito 

do bairro Arroio Grande e arredores. 

3.10.25 Realizar estudo técnico para viabilizar obra de 

mobilidade urbana nas imediações do ̀ `Posto Três Coqueiros``, a fim 

de proporcionar fluidez ao trânsito que liga o Distrito Industrial ao 

Centro e ao bairro Arroio Grande. 

 

3.11 Meio ambiente, Saneamento e causa animal 

 

 3.11.1 Fomentar a geração de energias renováveis, o 

reaproveitamento da água das chuvas e da condensação dos 

aparelhos de ar condicionado, oferecendo facilidades às pessoas 

que adotem boas práticas de sustentabilidade ambiental, no interior 
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e na cidade, como o Projeto de Lei denominado “Santa Cruz 

Sustentável”. 

 3.11.2 Instalar ecopontos para a coleta de materiais recicláveis 

em pontos estratégicos nos bairros, bem como implementar uma 

política de separação doméstica de resíduos sólidos, beneficiando os 

trabalhadores do setor e diminuindo os custos de manejo com tais 

resíduos, além de uma política adequada para destinação correta de 

resíduos orgânicos. 

3.11.3 Estudar a viabilidade e, na medida do possível, implantar 

usinas de processamento e comercialização dos resíduos finais, 

integrando e fortalecendo as associações e cooperativas de 

catadores com novas tecnologias e métodos humanizados. 

 3.11.4 Colocar em prática um projeto de educação pelo 

consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e 

pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos, aprofundando as 

práticas de separação e coleta seletiva. 

 3.11.5 Criar condições e incentivos ao uso de bicicletas como 

meio de transporte cotidiano, além de instalar bicicletários nas 

escolas e próprios municipais.  

 3.11.6 Aprimorar um programa de preservação das nascentes 

e da bacia do Pardo (nível regional) e fomentar a construção (pela 

administração ou em regime de parcerias) de barragens nas áreas 

rurais, a fim de garantir o fornecimento de água e irrigação em 

períodos de estiagem. 

 3.11.7 Colocar em prática a Lei das hortas comunitárias e 

compostagem em terrenos baldios públicos e privados (mediante 

autorização do proprietário). 
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 3.11.8 Implementar um Plano Municipal de Educação 

Ambiental, ampliando ações educativas junto às escolas e sociedade 

em geral, de modo sistêmico e continuado. 

 3.11.9 Criar, recuperar e ampliar áreas verdes urbanas, em 

sintonia e de forma colaborativa com o desenvolvimento e o 

progresso. 

 3.11.10 Exercer o controle e fiscalização ambiental e utilizar a 

tecnologia (hardwares, softwares, drones e outras facilidades) para a 

otimização e eficiência dos serviços de natureza ambiental. 

 3.11.11 Gerir o uso adequado da biodiversidade e recuperação 

ambiental, nos termos da legislação ambiental vigente. 

 3.11.12 Criar protocolos de parceria e cooperação entre a 

gestão municipal, entidades privadas, de ensino e organizações não 

governamentais em relação aos animais vítimas de maus tratos ou 

em situação de abandono. 

 3.11.13 Implantar uma política pública de controle ético de 

populações de animais urbanos, por meio de programas 

permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização 

cirúrgica) de cães e gatos, promovendo o programa municipal de 

registro geral de animais e propiciando o levantamento da população 

animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.    

 3.11.14 Implantar, em parceria com a iniciativa privada, 

“bituqueiras” em pontos estratégicos da cidade. 

 3.11.15 Fiscalizar e exigir de modo efetivo o cumprimento do 

contrato com a CORSAN, no que tange ao fornecimento de água e 

saneamento, aplicando as penalizações no caso de descumprimento 

das obrigações dispostas contratualmente. 

 3.11.16 Submeter ao Poder Legislativo as proposições de 

aditivos contratuais relativos ao contrato da CORSAN. 
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 3.11.17 Aumentar e melhorar a oferta de água tratada no 

interior (redes hídricas e poços artesianos). 

 

3.12 Planejamento 

 

 3.12.1 Desburocratizar os processos internos, estabelecendo 

critérios transparentes, mas não apenas cronológicos, para a 

resposta às solicitações. 

 3.12.2 Discutir pública e amplamente acerca da cidade que 

queremos para o futuro, abordando temas como índices construtivos, 

zoneamentos e temas afins, diagnosticando e catalogando os vazios 

urbanos, com o objetivo de planejar a sua reocupação de acordo com 

o perfil imobiliário da região. 

 3.12.3 Melhorar a qualidade de vida da população através de 

investimentos na infraestrutura urbana, concluindo as obras de 

urbanização e pavimentação das ruas e avenidas da cidade, com 

recursos próprios, do Governo Federal e Estadual e intensificar a 

cobertura das sangas do município.  

 3.12.4 Implantar um sistema inteligente de mobilidade (como 

uma plataforma de gerenciamento e monitoramento do tráfego e do 

transporte coletivo para a Prefeitura e um aplicativo que forneça 

informações, em tempo real, no celular do usuário, para que ele tome 

as melhores decisões e opções sobre sua locomoção). 

 3.12.5 Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos 

para melhorar a prestação do serviço aos usuários, instalando novos 

e modernos abrigos de ônibus para maior conforto e segurança dos 

usuários, além de avaliar a implantação de corredores inteligentes 

para transporte rápido de coletivos, que reduzam os tempos de 

deslocamento.  
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 3.12.6 Estruturar um plano de recuperação e manutenção de 

vias urbanas e das estradas rurais. 

 3.12.7 Identificar os principais pontos críticos na infraestrutura 

da cidade e pensar soluções de curto, médio e longo prazo, 

garantindo o investimento adequado, a universalização do acesso à 

infraestrutura urbana e aos serviços de utilidade pública. 

 3.12.8 Estimular para que os equipamentos de infraestrutura de 

serviços públicos ou privados, nas vias públicas (incluindo o solo, 

subsolo e espaço aéreo), sejam implantados por meio de galerias 

técnicas, sendo prioritária esta ação, em vias de maior concentração 

de redes de infraestrutura. 

 3.12.9 Criar e colocar em prática o plano cicloviário, propiciando 

aos usuários deslocamentos mais longos e seguros. 

 

3.13 Saúde 

 

 3.13.1 Aprimorar as formas de acesso da população, através 

das Políticas Públicas de Saúde/SUS na Atenção Básica, 

Especializada e Hospitalar. 

 3.13.2 Investir quantitativamente e qualitativamente em 

recursos humanos capacitados, seguindo as orientações do Tribunal 

de Contas e, das necessidades de cada setor da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 3.13.3 Garantir o funcionamento pleno dentro do sistema de 

atenção básica, média e de alta complexidade do SUS, por meio das 

parcerias entre hospitais, laboratórios e clínicas especializadas, 

inclusive com a realização de coletas laboratoriais nas sedes dos 

distritos (na medida do tecnicamente viável). 
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 3.13.4 Implantar o Centro de Referência Municipal em 

Obstetrícia e Maternidade (CRMOM). 

 3.13.5 Otimizar os serviços de Atenção nas Urgências Médicas, 

Paramédicas e Odontológicas, através de Plantões de urgência 24H. 

 3.13.6 Aprimorar as UBSs – Unidades Básicas de Saúde 

(postos de saúde); ESFs – Equipes de Saúde da Família, através da 

organização da demanda das consultas, prevenção de doenças, 

encaminhamentos de exames e consultas especializadas, com apoio 

do PACS – Programa de Agentes Comunitárias de Saúde. 

 3.13.7 Ampliar os horários e dias de atendimento nas UBSs 

(postos), ESF, UPA e Hospitalzinho, conforme a realidade de cada 

bairro e com participação direta da comunidade local e das equipes 

de trabalho.  

3.13.8 Manter os atuais programas da Prefeitura que tenham 

boa avaliação por parte da população e pelos servidores 

responsáveis, adequando os que não estão bem avaliados, com a 

participação da comunidade, bem como organizar as solicitações e 

demandas específicas da área da saúde na comunidade santa-

cruzense, realizando, de acordo com as necessidades, mutirões para 

consultas e cirurgias médicas eletivas até sanar a fila de espera. 

3.13.9 Investir recursos humanos, materiais, insumos e 

equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para prestar 

atendimento médico de urgência com eficiência, diminuindo o 

fluxo/demanda de pacientes na UPA, Hospitalzinho e Plantão de 

Urgência (PA) localizado no HSC. 

3.13.10 Diminuir o tempo entre a marcação de consultas 

(agendamento) e o atendimento.  

3.13.11 Aumentar o número de ESFs - Equipes de Saúde da 

Família, e, consequentemente, o número de cadastros familiares, 
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atendimentos domiciliares e dos territórios cobertos por ACSs - 

Agentes Comunitários de Saúde. 

3.13.12 Priorizar, na atenção básica preventiva, os ciclos vitais 

e os conceitos atuais de Saúde, Promoção e Educação para a Saúde, 

no âmbito: familiar, escolar, do trabalhador e na aposentadoria. 

3.13.13 Aprimorar na Atenção Farmacêutica, a cobertura de 

medicamentos disponibilizados e a forma de entrega ou modos de 

retirada. 

3.13.14 Promover a equidade na atenção integral à saúde da 

população santa-cruzense, com ênfase nos princípios e diretrizes do 

SUS, participação nos Conselhos Municipais, assim como priorizar 

as áreas e populações de maior vulnerabilidade social, grupos de 

Idosos, Adolescentes, Mulheres, Pacientes com Necessidades 

Especiais, doentes crônicos. 

3.13.15 Desenvolver campanhas educativas nas EMEIS, 

EMEFs, Escolas estaduais e particulares, nas igrejas, clubes de 

serviços, CTGs, Quarteis, entre outros segmentos da Sociedade 

Civil,  objetivando a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 

violência escolar, no trânsito e doméstica, suicídios, homicídios, 

feminicídios, homofobia, assim como todo e qualquer preconceito 

e/ou bullying. 

3.13.16 Estimular a participação da população em geral na 

prática de atividades físicas voltadas à saúde e qualidade de vida, 

observando-se o envolvimento educacional em todas as faixas 

etárias e gêneros, bem como a prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) /HIV/ Hepatites/ Tuberculose/ Sífilis/ H1N1/ 

Covid-19/ Herpes, entre outras, estimulando o planejamento familiar 

e o envelhecimento ativo. 
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3.13.17 Articular as Políticas Públicas de Saúde e Educação, 

na área da educação, saúde, assistência social, cultura e lazer, 

atendendo e ampliando os conceitos de ações e serviços em redes, 

especialmente, o atendimento aos grupos prioritários da área da 

saúde, conforme preconizado pelo SUS. 

3.13.18 Administrar a saúde com resolutividade, eficiência, 

eficácia e efetividade e com melhor atendimento nas unidades 

centrais, periurbanas e do interior, reestruturando o modelo de 

gestão, recuperando a credibilidade, confiança, vínculo e respeito, 

junto aos usuários e servidores municipais. 

3.13.19 Realizar levantamento das necessidades primordiais 

para um bom atendimento ao público, nos diversos setores da 

Secretaria Municipal de Saúde, estruturando e melhorando o sistema 

de informática e comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, 

com as demais Secretarias e com os diversos setores da sociedade 

civil. 

3.13.20 Atuar em parceria e unido aos demais municípios da 

região da 13ª CRS, no sentido de apoiar a organização do setor 

saúde em toda a região, no estímulo à expansão de serviços e 

fortalecimento de atenção básica, de média e alta complexidade, 

resolutivas no local de origem. 

3.13.21 Fortalecer a gestão democrática e participativa da 

Saúde, garantindo a articulação com a sociedade civil, fortalecendo 

o Conselho Municipal de Saúde (Conselho Municipal e Conselhos 

Locais) e a presença atuante no Conselho Municipal de Educação, 

entre outros Conselhos também atuantes. 

3.13.22 Garantir a aplicação do Piso Nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e assegurar a manutenção de vantagens 

adquiridas pelo tempo de serviço. 
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3.14 Segurança 

 

 3.14.1 Treinar, aparelhar e capacitar a Guarda Municipal 

através de parcerias com a iniciativa privada, fomentando o 

recebimento de doações de empresas da região. 

3.14.2 Readequar os termos de participação e execução do 

Programa Vigilância Colaborativa, tornando-o mais eficaz e 

ampliando a sua divulgação. 

3.14.3 Ampliar o sistema de videomonitoramento das vias 

públicas, bem como o cercamento eletrônico do município. 

3.14.4 Instalar a Central de videomonitoramento e alarmes dos 

próprios dos Município, junto à sede da Sede da Guarda Municipal. 

3.14.5 Efetivar a integração e colaboração entre a Guarda 

Municipal e as forças de Segurança Pública (Bombeiros, Brigada 

Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária 

Federal e Polícia Federal), inclusive com aporte estrutural, na medida 

do possível, pelo município. 

3.14.6 Expandir, em parceria com a BM, os módulos 

compartilhados de segurança pública. 

3.14.7 Suportar as necessidades e demandas da Defesa Civil, 

na medida do possível, com infraestrutura, pessoal e equipamentos. 

 3.14.8 Viabilizar a implantação de uma unidade do Corpo de 

Bombeiros (militar, civis ou voluntários) no Distrito de Monte Alverne, 

atendendo a população urbana e rural do distrito e arredores. 
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 3.14.9 Instalar sistema de segurança e monitoramento nas 

praças e parques públicos, bem como nos pontos turísticos da 

cidade. 

 

 

3.15 Turismo 

 

3.15.1 Reconhecer e valorizar intensamente o ramo do turismo 

como expoente na geração de emprego, renda e desenvolvimento 

econômico, mediante ações afirmativas e com apoio do poder público 

local. 

3.15.2 Incentivar os empreendimentos turísticos nas rotas do 

interior, ligados aos atrativos naturais (ecoturismo), religiosos e 

gastronômicos. 

3.15.3 Fomentar o cicloturismo (com criação e divulgação de 

rotas, hospedagens e eventos no setor). 

3.15.4 Fomentar o turismo de eventos, integrando outros 

municípios dos Vales com potencial turístico em geral. 

 3.15.5 Capacitar os profissionais e melhorar os serviços ligados 

ao turismo.  

 3.15.6 Construir o Mercado Público Municipal, integrado à 

Biblioteca Pública. 

 3.15.7 Viabilizar, com a iniciativa privada, a construção de uma 

Rua Coberta. 

 3.15.8 Incrementar o rol de atrativos no Parque da Cruz (luneta, 

esportes de aventura, espaços artísticos). 

 3.15.9 Viabilizar a prática de esportes aquáticos e atividades de 

lazer no espelho d’água do Lago Dourado e em todo o seu complexo. 
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 3.15.10 Incentivar as entidades carnavalescas, criando 

calendário e espaço adequados à difusa da cultura do samba. 

 3.15.11 Criar espaços específicos para implantação de 

FoodPark. 
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