
COLIGAÇÃO “SANTA CRUZ DA GENTE” (PT-PCdoB)  
FREDERICO E MANU MANTOVANI 

PLANO DE GOVERNO –  
SÍNTESE DE PROPOSTAS E COMPROMISSOS 

 
 

Compromissos Gerais: com a democracia, a justiça social, a sustentabilidade 
ambiental, os direitos humanos, o Estado laico, o combate a todas as formas de 
discriminação. 
 
 
 I. GESTÃO MUNICIPAL 
 
1. Discutir as prioridades da gestão municipal através do Orçamento Participativo, 
proporcionando transparência e participação às ações governamentais. 
 
2. Fortalecer os conselhos municipais e o diálogo com as organizações da sociedade civil. 
 
3. Retomar a construção do Centro Administrativo, uma obra essencial para qualificar os serviços 
públicos e facilitar a vida do cidadão. 
 

 
II. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

 
 
1. Instituir o Programa Municipal da Economia Verde, estimulando novos negócios ligados à 

conservação ambiental e uso correto de recursos naturais na área da indústria, serviços e 
comércio. 
 

2. Criar um novo Distrito Industrial, atraindo prioritariamente empreendimentos com base 
tecnológica e indústrias “verdes”: energia solar e eólica; reciclagem e reaproveitamento; 
transportes não poluentes; agroindústrias de alimentos sem agroquímicos; empresas de 
tecnologia da informação; produção de equipamentos para economizar água e energia. 
 

3. Criar o Departamento de Economia Solidária e Colaborativa, no âmbito da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, para proporcionar apoio, financiamento e divulgação 
às iniciativas da cidade e do meio rural.  

 
4. Criar a Incubadora Social, um espaço para abrigar experiências inovadoras de economia 

solidária e colaborativa.  
 
5. Estreitar relações com o Parque Tecnológico da UNISC, visando fortalecer empresas 

inovadoras, “verdes”, “limpas”. 
 
6. Apoiar as pequenas empresas, com assessoramento técnico e financiamento em condições 

vantajosas. 



 
7. Fortalecer o Banco do Povo, voltado a pequenos negócios (uma iniciativa criada no governo 

Kelly-Campis). 
 
8. Incentivar agroindústrias baseadas em agroecologia. 
 
9. Divulgar bons exemplos de empresas locais que são inovadoras em termos sociais, ambientais 

e de gestão.  
 
10. Tornar mais rígidos os critérios de concessão de benefícios para empresas provenientes de 

outros locais (critérios ambientes, de geração de emprego e renda).  
 
11. Favorecer os pequenos negócios nos bairros e interior através da instalação de internet 

pública na periferia urbana e pressão sobre as empresas de telefonia.  
 

12. Participar da articulação nacional de defesa dos trabalhadores e excluídos, visando a 
revogação de leis e políticas danosas como a reforma trabalhista, reforma da previdência e 
outras. 

 
 

III. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
1. Implantar o Programa Santa Cruz Mais Igual, complementando a renda das famílias 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família que recebem até R$ 70,00 por pessoa e que participam 
dos cursos de formação, qualificação e escolarização.   
 
2. Criar a Casa dos Conselhos, espaço com estrutura administrativa e técnica que permita a 
atuação integrada dos conselhos municipais de políticas públicas.  
 
2. Estruturar departamentos de Igualdade Racial, Pessoas Idosas, Criança e Adolescente e 
LGBTQI+ na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.  
 
4. Valorizar a Política Municipal de Assistência Social, através da contratação de mais 
profissionais assistentes sociais, psicólogos e advogados através de concurso público e ampliar o 
quadro técnico da Secretaria.  
 
5. Implementar Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos bairros 
Progresso/Esmeralda e Zona Norte (bairros Renascença/Cohab/Várzea) e a Equipe Volante, que 
prestará serviços de assistência social às famílias que residem nas áreas rurais.  
 
6. Ampliar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas e 
organizar Grupos de Convivência nas áreas rurais de nosso município. 
 
7. Implantar mais um Conselho Tutelar no município de Santa Cruz do Sul.  
 
8. Estruturar o Serviço Especializado para a População em Situação de Rua, favorecendo a 
autonomia e estimulando a organização, a mobilização e a participação social. 
 
 
 



IV. SAÚDE 
 
1. Universalizar a cobertura da Estratégia Saúde da Família em todos os bairros e no interior, 
fazendo a defesa intransigente do SUS. 
 
2. Fortalecer ou iniciar programas de saúde para a criança, o idoso, a mulher, o homem, LGBTI, 
bucal e mental, segundo o Plano Municipal de Saúde. 
 
3. Fortalecer o funcionamento das unidades de saúde mental com a valorização das unidades do 
CAPSIA (crianças e adolescentes), CAPS2 (adultos) e CAPSAD no CAPS AD, assegurar acolhimento 
e permanência temporária enquanto os remédios fazem efeito, inclusive com atendimento de 
final de semana, feriados e atendimento noturno. 
 
4. Descentralizar o funcionamento da Farmácia Municipal, instalando pontos nos bairros mais 
populosos e manter um local com plantão 24 horas. 
 
5. Respeitar o Conselho Municipal de Saúde como instância de deliberação da política de saúde 
definida a partir das conferências municipais e regionais de saúde.   
 
6. Estabelecer Programas de Educação em Saúde junto com escolas, sindicatos e entidades 
empresariais.  
 
7. Fortalecer a atuação do CEMAS no combate às doenças e infecções sexualmente transmissíveis 
(DSTs e ISTs). 
 
8. Fortalecer a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora valorizando a UMREST e 
estabelecendo laços mais sólidos com o CEREST. 
 
9. Introduzir e ampliar as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde nas unidades de 
saúde municipais, adotando práticas mais naturais e com menos medicamentos. 

 
10. Realizar “mutirões de saúde” para reduzir s filas de espera para cirurgias eletivas e outros 
procedimentos. 
 
13. Valorizar os Agentes Comunitários de Saúde e discutir com os servidores e a comunidade a 
criação de um plano de carreira para os profissionais da saúde. 
 
14. Buscar parcerias para retomar o Plantão de Atendimento 24 Horas no Hospitalzinho. 
 
15. Solucionar a falta crônica de médicos nas Unidades Básicas de Saúde, visando garantir a 
presença de ao menos um médico de família e comunidade, um ginecologista e um pediatra em 
todas as UBS/ESFs.  
 
 

V. EDUCAÇÃO 
 
1. Democratizar e qualificar a gestão escolar 
- Promover a escuta e estimular a participação efetiva da comunidade escolar na construção de 
uma política educacional comprometida com o desenvolvimento social local, municipal e regional; 



- Realizar eleição direta dos gestores das escolas de Educação Infantil por todos os segmentos da 
comunidade escolar e promover a formação política e pedagógica dos gestores 
- Designar Coordenadores(as) Pedagógicos(as) para as EMEIs, com formação em Pedagogia; 
 
2. Reestruturar os Planos Político-Pedagógicoss da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
- Apoiar/estimular a organização dos Grêmios Estudantis, como espaço de formação de liderança; 
- Fortalecer os Conselhos Escolares (professores/as, funcionários/as, pais, estudantes) como órgão 
máximo de deliberação na escola; 
 
3. Democratizar o acesso e permanência 
- Atender a demanda de vagas na 1ª e na 2ª etapa da Educação Básica e investir na ampliação 
física para atender a demanda de vagas; 
- Qualificar o atendimento das crianças e jovens com deficiência e garantir a aplicação da 
legislação educacional vigente relativa à inclusão da Pessoa com Deficiência; 
- Oportunizar o acesso, a permanência e a aprendizagem dos jovens e adultos que não tiveram 
oportunidade de frequentar ou concluir a Educação Básica, independente da faixa etária. 
- Garantir políticas de apoio, como alimentação escolar (produtos adquiridos da agricultura 
familiar, agroecológicos) e transporte escolar; 
- Ampliar os projetos educacionais no turno oposto à escola, via programas próprios e parcerias 
com outras esferas governamentais e com instituições/entidades, com vistas à escola de tempo 
integral. 
 
4. Democratização do conhecimento 
- Promover Fóruns permanentes de discussão para a implementação qualificada do estudo das 
Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e história e cultura indígena, 
além de questões de gênero e ambientais; 
- Reestruturar as salas, materiais e rever práticas pedagógicas, nas escolas de EF que atendem 
crianças da EI (4-5 anos); 
- Criação de um Centro de Assistência Multidisciplinar Educacional, reunindo profissionais da área 
educação, saúde e assistência social, com a finalidade de atender às necessidades educacionais 
especiais dos estudantes da rede; 
- Construir um projeto pedagógico de retorno às aulas pós-pandemia: protocolos sanitários 
permanentes, política de monitoramento da construção do conhecimento, da avaliação e busca 
ativa de estudantes para combater, a evasão e o abandono escolar. 
 
5. Valorização da/os Profissionais da Educação 
- Garantir o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional Profissional; 
- Garantir espaços para participação em Cursos, Seminários, Congressos (com critérios claros e 
construídos coletivamente), realização de pesquisas e estudos sistemáticos no interior da escola; 
- Assegurar a formação inicial a todos os profissionais que ingressarem no quadro da educação; 
 
6. Infraestrutura e tecnologias 
- Adequar espaço físico das escolas para atividades de construção do conhecimento, cultura, lazer 
e recreação, conforme normas do Conselho Municipal de Educação. 
- Investir na infraestrutura das escolas, com especial atenção à garantia do acesso à internet e 
equipamentos, e promover programas de inclusão digital. 
- Organizar o espaço escolar como Polo/Centro de Cultura Popular, aberto à comunidade para 
práticas de experiências culturais e de articulação das políticas públicas (Saúde, Segurança, 
Transporte, Esporte e Lazer).  
 



 

VI. CULTURA 
 
1. Estabelecer percentual do orçamento da SMC para o financiamento da cadeia artística local 
através de editais para a produção e apresentação de obras e espetáculos. 
 
2. Auxiliar o setor cultural na elaboração de projetos encaminhados à Lei de Incentivo à 
Cultura/RS. 
  
3. Criar uma estrutura para a difusão de informações sobre editais de incentivo cultural na SMC 
lançados por empresas, órgãos públicos e outras instituições, e capacitar dos artistas e produtores 
culturais locais para participarem desses editais. 
 
4. Estruturar a Secretaria Municipal da Cultura por departamentos correspondentes às setoriais 
do Conselho Municipal de Cultura: Artes Cênicas (teatro, dança e circo); Arte de Rua; Artesanato; 
Carnaval; Cinema e Audiovisual; Folclore e Tradição; Fotografia e Artes Visuais; Literatura e 
Incentivo à Leitura; Música; Patrimônio e Arquitetura. 
 
5. Realizar anualmente a Conferência Municipal de Cultura e estabelecer canais de comunicação 
com as secretarias de cultura de polos regionais, como Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto 
Alegre e Santa Maria, para intercâmbio, aprimoramento e compartilhamento. 
 
6. Atualizar, regulamentar e implementar toda legislação de cultura do município, como, por 
exemplo:  
– Instituir o Programa de Estímulo à Produção de Teatro Estudantil e Amador previsto na Lei 
3027/1997.  
– Tornar efetivo o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura de Santa Cruz do Sul instituído pela Lei 
8272/19. 
– Propor lei municipal de incentivo à cultura com previsão de mecanismo de financiamento da 
cultura através do abatimento de impostos municipais como IPTU e ISSQN. 
– Fortalecer e valorizar o Conselho Municipal de Cultura (CMC) e o Fundo Municipal de Cultura –
pela Lei 8197/2019. 
 
 

 VII. AGRICULTURA 
 
1. Articular o Programa Nacional de Merenda Escolar ao fortalecimento da agricultura familiar e 
à produção agroecológica.  
 
2. Fortalecer e ampliar as feiras rurais locais para a comercialização direta entre produtores e 
consumidores, privilegiando os produtos agroecológicos. 
 
3. Ampliar os pontos de feiras rurais da cidade, para atender os bairros populares mais afastados 
do Centro. 
 
4. Garantir serviços essenciais aos moradores das áreas rurais, como acesso à coleta de lixo, fossa 
séptica, serviços de energia elétrica, internet. 
 



5. Apoiar a comercialização no município de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com 
compras institucionais e ampliação dos pontos de vendas de produtos. 
 
6. Criar o Programa Municipal de Redução e Controle do uso de Agrotóxicos. 
 
7. Privilegiar a produção agroecológica e a agricultura familiar nas compras do governo, em 
alinhamento às diretrizes presentes na Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. 
 
8. Ampliar e construir novas redes hídricas na área rural. 
 
9. Criar o Programa Municipal de Diversificação Econômica e Desenvolvimento com Produção 
Agroecológica. 
 
10. Implementar o programa de saneamento rural, visando reduzir contaminações de solos e 
recursos hídricos através de dejetos animais, domésticos e outros sem o devido tratamento. 
 
 

 VIII. MEIO AMBIENTE 
 
1. Participar ativamente das iniciativas nacionais e internacionais de enfrentamento da crise 
ambiental e do aquecimento climático, que exigem respostas urgentes.   
 
2. Garantir o pleno funcionamento do Sistema Municipal de Meio Ambiente, integrando diversos 
setores da administração pública, fortalecendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade. 
 
3. Garantir a transparência das informações sobre processos de licenciamento, fiscalização, 
projetos e ações ambientais mediante utilização de tecnologias da informação. 
 
4. Implementar o Plano Municipal de Arborização Urbana e dar efetividade ao Inventário da 
arborização urbana de Santa Cruz do Sul, identificando localização, espécie, estado fitossanitário 
de cada árvore, e espaços para reposição, conforme legislação municipal. 
 
5. Fortalecer a atuação da Cooperativa de Catadores e Recicladores (COOMCAT), melhorar e 
ampliar a coleta seletiva de lixo, abrangendo todos os bairros e o interior. 
 
6. Criar o programa de compostagem no meio urbano, regionalizando e apoiando a 
compostagem doméstica, com hortas comunitárias e composteiras locais, reaproveitando os 
resíduos e reduzindo a quantidade de resíduos enviados ao aterro sanitário.  
 
7. Ativar o Comitê Permanente do Cinturão Verde e transformar o Cinturão Verde em Área de 
Proteção Permanente, mediante processo gradual de desapropriação e indenizações. 
 
8. Estimular a criação de unidades de conservação particulares e públicas no território de Santa 
Cruz do Sul. 
 
9. Elaborar plano de controle e redução da poluição no transporte motorizado, veículos 
particulares, de transporte de carga e passageiros. 
 



10. Criar Ecopontos para descarte de resíduos volumosos, triagem e destinação final. 
 
11. Fiscalizar a aplicação da Logística Reversa dos resíduos perigosos e não-recicláveis, prevista 
em Legislação Federal. 
 
12. Implementar projetos de reciclagem de embalagens pet para agregar valor ao resíduo 
coletado, através da instalação dos equipamentos existentes junto à Usina Municipal de Triagem. 
 
13. Criar um programa de revitalização do Túnel Verde, do Parque da Gruta e demais parques e 
praças municipais. 
 
 

IX. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 
 
 
1. Criar uma política municipal de mobilidade urbana com o objetivo de qualificar e universalizar 
o serviço de transporte coletivo e o atendimento aos usuários.  
 
2. Revisar o Plano Diretor de forma efetivamente participativa, tendo como perspectiva o direito 
à cidade. 
 
3. Ampliar as ciclofaixas, com rotas alternativas. 
 
4. Desenvolver programas de educação para ciclistas e motoristas. 
 
5. Ampliar o número de bicicletários e incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte e 
lazer. 
 
6. Atualizar o diagnóstico sobre a situação dos loteamentos e moradias de programas 
habitacionais (verificar possíveis irregularidades, infraestrutura e equipamentos públicos). 
 
7. Atualizar o diagnóstico do sistema de saneamento, identificando locais desassistidos e 
realizando as obras necessárias. 
 
8. Criar planos regionais de desenvolvimento dos bairros e do interior, com ativa participação 
das comunidades dos bairros e do interior, com o objetivo de reduzir as desigualdades 
socioterritoriais. 
 
9. Revitalizar a praça Siegfried Heuser, promovendo eventos, feiras de artesanato e espaço para 
vendedores ambulantes.  
 
10. Ampliar e revitalizar equipamentos públicos de lazer, parques, praças e quadras esportivas 
nos bairros 
 
 
 X. MULHERES 
 
1. Implantar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e reativar a Coordenadoria 
Municipal dos Direitos da Mulher (foi criada em 11/2009), para criar projetos e captação de 
recursos para políticas públicas para as mulheres. 



 
2. Incluir no orçamento recursos para o Conselho e o Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher 
para capacitações, participação em atividades e divulgação de material educativo.  
 
3. Manter em funcionamento a Casa Abrigo, um espaço fundamental para a proteção de 
mulheres vítimas de violência.  
 
4. Fortalecer a rede sócio-assistencial – CRAS,  CREAS E SUS/CAPS – para  trabalho preventivo e 
integrado de enfrentamento à violência contra a Mulher. 
 
5. Proporcionar educação continuada e permanente a profissionais das áreas de saúde e 
assistência social destinados ao atendimento de mulheres vítimas de violência. 
 
6. Implementar o acompanhamento psicológico aos agressores de violência doméstica. 
 
7. Divulgar a Lei Maria da Penha, mediante parceria entre Universidade, Prefeitura e Conselho 
Municipal da Mulher e discutir sua inserção no currículo básico das escolas municipais. 
 
8. Reativar a Frente Parlamentar pelo fim da Violência Contra as Mulheres. 
 
9. Zelar para que todos os serviços públicos estejam capacitados para identificar, fazer a 
notificação obrigatória, acompanhar e apoiar as mulheres vítimas de violência. 
 
10. Fomentar e incentivar os grupos de mulheres que desenvolvem trabalhos na linha da 
economia solidária/geração de trabalho e renda. 
 
 
 XI. JUVENTUDE 
 
1. Proporcionar espaços de lazer, com permissão para música e estacionamento, sem limite de 

horário. 
 
2. Disponibilizar espaços esportivos bem preservados, com tecnologia e variação de 

modalidades.  
 

3. Apoiar propostas culturais espontâneas, tais como batalha de rap, e possibilitar que as 
mesmas ocorram nos bairros. 

 
4.  Promover eventos culturais em parceria com artistas e empresários locais. 

 
5. Disponibilizar acesso à internet em praças e locais públicos, com ambientes com melhor 

recepção. 
 

6. Assegurar transporte público coletivo mais acessível aos jovens, retomando o debate sobre 
meia passagem ou passe livre, e disponibilizar mais linhas de ônibus em determinadas 
localidades do município. 

 
7. Criar incentivos de emprego aos jovens, mediante capacitação dos jovens, programa de 1º 

emprego e benefícios tributários a empresas que priorizarem a contratação de jovens. 
 



8. Criar espaços de orientação profissional para jovens com potencial empreendedorismo. 
 

9. Incentivar a leitura e a literatura, utilizando a Biblioteca Municipal, e demais formas de 
cultura, priorizando artistas locais e tornando isso acessível ao público jovem. 

 
10. Criar o Conselho Municipal da Juventude e discutir a criação da Secretaria Municipal da 

Juventude. 
 

11. Criar a política de saúde para a juventude, proporcionando atendimento psicológico, 
orientação sexual e afins.  

 
 

XII. SEGURANÇA PÚBLICA 
 
1. Fortalecer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, visando reforçar a atuação articulada 
das polícias e órgãos públicos de segurança, em sintonia com as organizações da sociedade civil e 
os conselhos municipais de defesa de direitos. 
 
2. Criar o Observatório Municipal de Segurança Cidadã com foco na prevenção da violência, 
responsável pelo monitoramento, coleta, análise de dados e informações sobre as dinâmicas das 
situações de violência e vitimização. 
 
3. Transversalizar a perspectiva racial e de gênero nas políticas municipais da prevenção da 
violência, considerando as diferentes dinâmicas e impactos da violência na população negra, nas 
meninas, nas mulheres e na população LGBT. 
 
4. Fortalecer iniciativas de integração e convivência pacífica da população no espaço urbano, por 
meio do fomento de atividades culturais e de lazer, criação e manutenção de espaços públicos 
seguros, melhor iluminação pública e infraestrutura, sobretudo nas regiões mais vulneráveis.  
 
5. Promover a resolução não violenta de conflitos e a cultura de paz, aproveitando as 
experiências de mediação comunitária, justiça restaurativa e arbitragem.  
 
6. Fortalecimento da atuação e modernização da Guarda Municipal, com adoção e utilização de 
tecnologias que aperfeiçoem o uso e o compartilhamento de dados e informações, além da 
coordenação das atividades de patrulhamento municipal preventivo.  
 
 

 XIII. AÇÕES PÓS-PANDEMIA DO COVID-19 
 
1. Instituir o Comitê Municipal para acompanhar e orientar a retomada das atividades sociais, 
educacionais, econômicas, de lazer no município. 
 
2. Realizar, logo que estiver disponível, a vacinação contra a covid-19 de acordo com as 
orientações das autoridades sanitárias, combatendo falsas informações e chamando a atenção 
sobre a responsabilidade de todos em se vacinar. 
 



3. Discutir e implementar formas de apoio aos setores econômicos locais mais atingidos pela 
redução das atividades econômicas devidos à pandemia, juntamente com a Câmara de 
Vereadores, entidades empresariais e da sociedade civil. 
 
4. Organizar programas de atendimento a pessoas e grupos, com auxílio da universidade e 
profissionais da saúde, destinados a segmentos da população mais impactados mentalmente e 
fisicamente pelo “distanciamento social” da pandemia.  
 
5. Conceder empréstimos a micro e pequenas empresas, com a condição de manutenção dos 
empregos. 
 
6. Fazer uso estratégico das compras públicas, priorizando micro e pequenas empresas e a 
agricultura familiar. 
 
7. Escola em tempo integral na educação básica para recuperar o déficit de aprendizado pela 
suspensão das aulas em 2020.  
  
8. Reforçar o apoio às atividades de turismo rural, considerando os indicativos de fortalecimento 
do turismo interno em decorrência da pandemia.  
 
9. Criar programas emergenciais de emprego, com treinamento, capacitação profissional e 
intermediação para inserção no mercado de trabalho.  


