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SAÚDE
O principal desafio do próximo gestor será imunizar, com maior rapidez e
organização, a população de Porto Alegre, assim que a vacina da Covid-19 estiver
disponível. É por isso que lançaremos o programa Porto Alegre Vacina.

Programa Porto Alegre Vacina
•

Imunizar, de forma rápida e eficaz, 100% da população de Porto Alegre.

•

Mapear a cidade e usar os meios de comunicação para divulgar todos os
locais que iremos vacinar. Contrataremos profissionais temporários. E não
será somente em posto de saúde, faremos um grande mutirão: em praças,
bairros, para que, em um curto período de tempo, toda a população portoalegrense seja imunizada.

Programa Hospitais Abertos
•

Abrir hospitais desativados como: Parque Belém, Beneficência Portuguesa,
Unidade Álvaro Alvim e Hospital Porto Alegre, como instituições de apoio
hospitalar.

Programa Porto Alegre Acolhe
e Humaniza – Saúde da Família
Completado o desafio de imunizar 100% a população de Porto Alegre, o nosso
projeto entende que tudo na saúde passa pela prevenção. Então, a nossa principal
questão a ser tratada e estimulada será a saúde preventiva.

•

Fortalecer o programa de atenção domiciliar, ampliando gradativamente o
número de equipes para o tratamento de doenças em domicílio;

•

Promover a humanização e acolhimento da população usuária do SUS
priorizando a Atenção Primária com equipes da Saúde da Família;
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•

Implementação

do

programa

municipal

de

praticas

integrativas

e

complementares (contempla os sistemas médicos complexos e os recursos
terapêuticos, também chamado de medicina complementar /alternativa);
•

Programa municipal de plantas medicinais e fitoterápicos – Garantir a
população o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos,
promovendo o uso sustentável da biodiversidade.

Unidades Básica de Saúde e Hospitais
•

Garantir nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a equipe de saúde completa
(médico de família, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, agente
comunitário, além de ter médicos especialistas em saúde ginecológica,
obstetrícia e pediatria);

•

Expandir gradativamente a ampliação do horário de funcionamento de
todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h até às 22h, objetivando
assistência integral à população e diminuir tempo de espera;

•

Manter todos os leitos de UTI gerados pela demanda de Covid-19;

•

Garantir aos idosos a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuos;

•

Qualificar a Assistência Farmacêutica, facilitando o acesso dos munícipes e
garantindo a oferta dos medicamentos;

•

Pactuar medidas que garantam acesso às portas de urgências hospitalares
com ênfase na atuação do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

•

Reestruturar e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial em Saúde (RAPS);

•

Planejar ações de atenção às demandas reprimidas dos períodos pré e póspandêmicos.

Estratégia de saúde pública
•

Recuperar o papel do Conselho Municipal da Saúde de Porto Alegre;

•

Instituir o centro de informações e decisões estratégicas em saúde,
objetivando obter resultados para melhorar a saúde da população de POA;

•

Estender o Aplicativo E-SUS para os usuários da Unidade Básica de Saúde
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de cada região, agilizando a entrega de exames, marcação de consultas e
agendamentos de procedimentos nas UBS. Atualmente, grande parte da
superlotação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) se deve à burocratização.

Valorizar a Saúde da Mulher
•

Implementar uma política municipal de promoção e prevenção à saúde da
mulher;

•

Garantir Programas de Atenção Integral à Saúde da Mulher desde o exame
preventivo com direito a mamografia, planejamento familiar, pré-natal, parto
humanizado, incentivo ao aleitamento materno e orientações seguras de
cuidados mãe e bebe;

•

Expansão dos Bancos de Leite Humano, incentivando o aleitamento Materno;

•

Qualificar os profissionais da saúde com programas de aperfeiçoamento para
desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Inovação e desenvolvimento com
Geração de trabalho, emprego e renda
Todos sabem o quanto a pandemia do Coronavírus influenciou a vida das pessoas.
O desafio da nossa gestão será tornar a prefeitura um agente inovador de
desenvolvimento e geração de renda, devolvendo aos porto-alegrenses a autoestima e o sentimento de pertencimento em relação à nossa cidade.

•

Desenvolver um grande plano de obras públicas, por meio da revitalização
das escolas e demais espaços públicos que irão melhorar o serviço oferecido
à população e, consequentemente, proporcionar a geração de postos de
trabalho;

•

Criar o programa Porto Alegre Cuidada, visando a geração de postos de
trabalho através da manutenção de parques, praças e vias públicas;

•

Investir na economia local através do incentivo direto do poder público, de
maneira que a Prefeitura adquira produtos e serviços das comunidades de
Porto Alegre; para as escolas, os postos de saúde e demais espaços públicos;
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•

Desenvolver o Programa de Compra Smart. Trata-se de um programa de
compras e projetos com startups inovadoras, pequenas empresas e negócios
sustentáveis, pelo qual a Prefeitura desenvolverá normas específicas para
flexibilizar o processo de aquisição e contratação de produtos e serviços.
Essa prática já é utilizada em diversos países nórdicos, e no Brasil já ocorre
na compra, para as escolas, de merenda de produção de agricultura familiar;

•

Incentivar a economia criativa, as empresas inovadoras de base tecnológica
e sustentável, por meio de incentivos fiscais (isenção de IPTU, ITBI e redução
do ISS) para imóveis e/ou empresas de base tecnológica localizadas nos
bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá, Farrapos;

•

Criação de um parque industrial tecnológico e sustentável;

•

Atendimento especial para empreendimento do 4º Distrito. Estabelecer
estratégias e ações visando à atração de investimentos de alta tecnologia
ou intensivos de mão-de-obra. Para a efetivação do apoio por parte da
Prefeitura, será institucionalizado o BALCÃO DE NEGOCIAÇÃO, espaço no
qual o investidor discutirá seu projeto e suas necessidades para efetivar seu
investimento em Porto Alegre, em reunião com todos os agentes públicos
que guardam interface com a viabilização do mesmo, sob a coordenação do
Gabinete da Prefeita;

•

Criar espaços colaborativos de co-working para profissionais e artesãos,
aproveitando prédios da Prefeitura em desuso;

•

Promover a formação de Cooperativas de Crédito para financiar pequenos
negócios e atividades artesanais, conveniadas com bancos públicos;

•

Atrair

empresas

de

alta

tecnologia,

implementando

programas

de

incentivos fiscais (em complemento ao FUNDOPEM estadual) para viabilizar
investimentos industriais em Porto Alegre. O Programa buscará integração
com centros tecnológicos das Universidades, com a FIERGS, com a Secretaria
de Desenvolvimento do Estado e com os bancos, para tornar Porto Alegre
competitiva na atração de projetos industriais de alta tecnologia e baixo
impacto ambiental;
•

Promover ampla interação entre as entidades de classe, como SINDUSCON
– Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do
Sul e os órgãos da Prefeitura envolvidos no licenciamento de obras, com
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vistas a desburocratizar, simplificar e agilizar projetos apresentados pelos
empreendedores;
•

Adotar arrojada sistematização eletrônica no processo de licenciamento de
obras no âmbito da Prefeitura, com a integração de todos os órgãos envolvidos
na apreciação dos projetos em um único sistema, com o estabelecimento
de prazos para execução de cada evento, o qual poderá ser acompanhado
pelo empreendedor. Ao protocolar o projeto, o empreendedor receberá uma
senha para inserção no sistema, que permitirá acompanhar eletronicamente
o andamento operacional do licenciamento, com acesso aos pareceres,
deliberações ou demandas de cada área da Prefeitura, além de poder agregar
eventuais informações requeridas ou recorrer das decisões;

•

Para resolver eventuais conflitos de interesse, será instituída a “SALA DE
CONCILIAÇÃO”, através da qual serão promovidas reuniões entre as áreas
envolvidas no processo de licenciamento e o empreendedor;

•

Com essas medidas e com muitas outras que serão estabelecidas em conjunto
com as Entidades de Classe, temos o firme propósito de tornar a Prefeitura
Municipal parceira dos empreendedores da construção civil, como forma de
elevar o nível de bem-estar da população e tornar Porto Alegre uma cidade
melhor para viver, de modo a promover o crescimento econômico;

•

Revitalização do CINTURÃO VERDE, que são as áreas rurais que circundam
a cidade de Porto Alegre, na produção do mercado de frutas, verduras e
legumes. Parte desta produção será utilizada na merenda dos estudantes
das escolas de tempo integral. Aos moldes de como foi feito na Prefeitura de
Leonel Brizola;

•

Utilizar os espaços urbanos para a criação e desenvolvimento de hortas
comunitárias, coletivas e domésticas, priorizando a agroecologia com
a produção de alimentos saudáveis e orgânicos. O estímulo para o
aproveitamento de novos espaços urbanos possíveis de exploração, como
por exemplo, áreas localizadas nos terrenos baldios, terraços e coberturas,
que devem ter o estímulo de uma política municipal, bem como entre os
blocos comunitários dos grandes condomínios habitacionais, que devem ser
da responsabilidade dos próprios moradores dos referidos condomínios sob
a orientação do governo municipal;
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Construção de uma Central de Abastecimento na Zona Sul (Modelo CEASA),
como alternativa de comercialização para os produtores locais, que facilitará
o acesso aos empreendedores do segmento de serviços (hotéis, restaurantes,
hospitais, escolas infantis, bares, etc);

•

Cidade Inteligente (CI) – Smart Cities: Uma cidade voltada a entender as
necessidades da população, com uma Identidade Digital Municipal (IDM) e
dados de cadastros dos cidadãos porto-alegrenses para que ele possa acessar
todos os serviços públicos básicos, bem como Internet Pública Municipal
(IPM);

•

Melhorar o acesso à internet de alta velocidade em espaços públicos e para
toda a população de Porto Alegre;

•

Ampliação dos serviços digitais, garantindo agilidade para o cidadão e
redução de custos para a Prefeitura;

•

Integração dos dados das secretarias e dos órgãos municipais, facilitando o
acompanhamento de indicadores estratégicos para o desenvolvimento da
cidada. Proporcionar a conexão e integração entre as diferentes Secretarias;

•

Propor espaços e eventos temáticos de integração e conexão das
universidades, as empresas, os agentes públicos e a sociedade civil para
discutir o futuro de Porto Alegre nas próximas décadas e como antecipar-se
às mudanças inevitáveis de um mundo mais digital;

•

PROCEMPA como indutora do desenvolvimento tecnológico de Porto Alegre
com vistas a eficiência do serviço público prestado;

•

Retomar o título de cidade mais arborizada do Brasil, atualmente perdido
para Curitiba;

•

Garantir e proteger o Jardim Botânio de Porto Alegre como patrimônio
histórico, cultural, inalienável e sob proteção ambiental;
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EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA
Programa “Porto Alegre das Crianças”
Pacto pela Educação Inclusiva de Qualidade: pacto municipal pelo direito à
educação para que seja de qualidade, seja inclusiva e obtenha resultados,
integrando várias áreas sociais como Saúde, Cultura, Esporte, Lazer e Meio
Ambiente, buscando, dessa forma, uma educação que obtenha a excelência;

•

“Porto Alegre das Crianças”. Criação do Programa Municipal da
Primeiríssima Infância (creches). Garantir o amplo e irrestrito acesso
das crianças às creches, de forma a qualificar a educação e garantir
oportunidade às mães trabalhadoras. Para isso, será ampliado o horário de
funcionamento das creches, oportunizando, à mãe trabalhadora, possuir um
trabalho formal; o que resultará, também, na geração renda para as famílias.
Consequentemente, estaremos criando um círculo virtuoso de qualidade
educacional, trabalho e renda;

•

Programa Creche Noturna: Mãe Trabalhadora, Criança Bem Cuidada. O
objetivo do programa é garantir o atendimento das crianças no horário
noturno, proporcionando cuidado afetivo, alimentação de qualidade, para
que as mães possam trabalhar sabendo que seus filhos estão bem cuidados;

•

Programa Municipal de Educação Integral: propõe o funcionamento das
escolas integrais, valorizando projetos de educação ambiental, robótica,
esporte, música, dança, educação financeira, cidadania, leitura, ampliando
as aulas de reforço. Faremos a progressiva transformação de toda a
rede municipal em escola integral para garantir um espaço de proteção
a crianças e adolescentes, principalmente em bairros periféricos e com
índices de violência;
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Fortalecimento e formação técnica da gestão escolar. Isto é, entendemos
que a educação não pode ser uma política de governo, mas, sim, uma
política de Estado. É preciso continuidade. Nesse sentido, não podemos
permitir que a educação fique refém de interferências políticas, mas que
seja liderada por um time de cargos técnicos qualificados, garantindo,
assim, a autonomia de nossas escolas;

•

Instrumentalização da rede municipal nas tecnologias da informação, com
apoio técnico de cunho pedagógico, proporcionando a implementação
gradativa de banda larga na rede pública;

•

Formação continuada de nossos professores e professoras. Precisamos,
urgentemente, valorizar nossos profissionais do magistério, incentivá-los.
Precisamos resgatar o orgulho de ser docente. Há muito tempo, nossos
profissionais da educação estão sendo maltratados, não há diálogo, são vistos
como inimigos da educação. Precisamos empoderar nossos professores
e professoras. Para isso, o próximo gestor precisa abraçar esse time de
profissionais da educação e trabalhar de braços dados, coletivamente;

•

Programa Municipal de Reestruturação do Financiamento da Educação:
revisar orçamento e contratos, tornando mais transparente o acesso às
informações, investindo recursos de forma prioritária nas demandas do
sistema público educacional;

•

Programa Municipal de Alimentação Escolar: Alimentação adequada para os
alunos de tempo integral e merenda de boa qualidade para os demais alunos,
através da aquisição de parte dos insumos da economia e do cinturão verde;

•

Programa Municipal de Padronização da Rede Educacional de Ensino: propõe
padronizar a rede municipal, desde a estrutura patrimonial até às estratégias
de ensino, respeitando cada realidade local de cada escola ou creche;

•

Padronização dos laboratórios e das bibliotecas, a partir de parcerias
público-privadas, para que haja a integração entre as escolas da rede, a fim
de implementar um projeto pedagógico único, democrático e eficiente;

•

Programa Municipal de Integração e Conexão da Comunidade Escolar:
conectar o bairro e a escola, CPM – círculo de pais e mestres, famílias e
grêmios estudantis, a fim de melhorar a qualidade de ensino e monitoramento
da Prefeitura, fortalecendo os processos de gestão democrática nas escolas;
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Uniformes e kits escolares: melhorar e padronizar a fim de atender a todos os
alunos, adquirindo esses produtos e serviços da economia local; desta forma,
conectando a comunidade do bairro com a escola;

•

Programa de Ensino Técnico Gratuito: aprendizagem de técnicas voltadas
para o mundo do trabalho com vistas a estágios e ao primeiro emprego, de
modo a conectar a iniciativa privada como agente facilitador do programa.

•

Criar premiações anuais para as escolas e os professores, vinculados à
evolução do desempenho dos alunos – no primeiro ano uma prova servirá
para um diagnóstico e a partir do segundo ano para a premiação;

•

Retomada e conclusão de todas as obras das creches inacabadas da Capital,
em conexão com o grande plano de obras públicas a fim de fomentar o
desenvolvimento econômico;
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TURISMO
Programa “Vem pra Porto Alegre”
Valorização do Turismo Local
•

Criar, através da PROCEMPA, aplicativo georreferenciado voltado
especificamente ao turismo, visando facilitar o acesso a pontos de interesse
e mobilidade das pessoas;

•

Continuidade ao processo de revitalização da orla do Guaíba (cartão postal
da cidade e importante ponto turístico) e preparação das áreas a beira-rio e
portuárias;

•

Investir na valorização do Mercado Público, patrimônio histórico e cultural,
ponto de encontro e aprofundamento das culturas locais. Reabrir o segundo
andar do prédio, aumentar os investimentos em melhorias e infraestrutura,
refazendo do prédio histórico um ponto de extrema atratividade aos
cidadãos de Porto Alegre e turistas;

•

Fomentar, através de parcerias, convênios e investimentos, a “Rota
Caminhos Rurais”, importante elo de ligação entre a zona urbana e rural da
cidade. A área rural de Poro Alegre abrange 30% do seu território, sendo
uma das maiores áreas rurais produtivas entre as capitais, destacando-se a
produção de mel, flores, pesca e agroecologia;

•

Valorização e inclusão das pequenas feiras locais no mapa turístico da
cidade. A vida cultural nos bairros porto-alegrenses com a realização das
feiras de entretenimento, moda, gastronomia e música é um importante
meio de ocupação dos espaços públicos como parques e praças, levando
diversão, cultura e geração de renda aos pequenos empreendedores locais;

•

Criação da “Rota dos Bairros”, dando destaque para as potencialidades
destas comunidades. O objetivo da “Rota dos Bairros” é trazer ao turista
a vivencia dos porto-alegretenses. Pomo exemplo, podemos citar o “Polo
Gastronômico da Cidade Baixa” que congrega diversas atividades do ramo;
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Criar e manter “Fórum Permanente” de discussão do Turismo em Porto
Alegre, envolvendo todos os atores da cadeia: poder público, empresários e
trabalhadores do setor, universidades e os movimentos sociais;

•

Apoiar e ampliar a rota de TURISMO CERVEJEIRO em Porto Alegre – TOUR
POA CERVEJEIRA;

•

Fomentar Programa de “Atração de Visitantes”, abrangendo apoio da
Prefeitura Municipal às empresas promotoras de eventos. O Programa
tem por objetivo ampliar a realização de feiras, exposições, encontros,
apresentações artísticas e esportivas;

•

Capacitação da guarda municipal para atendimento e promoção de bemestar ao turista;
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SANEAMENTO
Água
Qualificar o tratamento da agua e do esgoto, que se caracterizam como forma
de prevenção da saúde. A água tratada é um bem inquestionável e, como tal,
imprescindível que o índice de 100% de atendimento seja não apenas atingido,
mas também assegurado na integralidade do tempo. Execução do que está
consolidado no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) com vistas a
universalização dos serviços em todas as modalidades e integração plena das
áreas de água, esgoto sanitário (DMAE), drenagem e resíduos (DMLU).

•

Água é um bem público e direito da coletividade, devendo ter custo
suportável para todos, mas, sobretudo, menor para a população mais pobre,
com garantia de fornecimento e qualidade;

•

Apoiar iniciativas pela preservação e recuperação de nascentes e arroios,
bem como da Barragem Lomba do Sabão no Parque Saint Hilaire;

•

Conclusão da obra da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do
Arado;

•

Trabalhar pera melhorias no sistema de tratamento (ozônio), nova captação
de água no Jacuí para as regiões norte e central da cidade bem como
pela ampliação da ETA Menino Deus, que atende a maior região da cidade
atualmente;

•

Solução para o esgoto da Zona Norte da Cidade, ampliando a ETE Sarandi e
todo sistema de redes coletoras e bombeamentos.

Esgoto
•

Expandir a captação e tratamento de esgotos sanitários, defendendo a
qualidade de nosso Guaíba, nosso grande manancial hídrico;
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Reativar o Centro de Estudos de Saneamento Básico (CESB), cuja função
primordial será de monitorar e analisar as águas de todos cursos, rios e
arroios de seus formadores e, portanto, influenciadores da qualidade de
suas águas brutas;

•

Retomar o desenvolvimento de projetos integrados na área socioambiental.

Alagamentos
•

Consolidar a Diretoria Especial de Águas Pluviais no DMAE, com a
finalidade de implementação plena do Plano Diretor de Drenagem e Manejo
de Águas Pluviais;

•

Manutenção da limpeza e ampliação das redes existentes com a finalidade
de eliminação dos alagamentos internos;

•

Permanente atenção e adequação ao Plano de Defesa de Porto Alegre
contra as cheias, com continuo acompanhamento de suas condições
operacionais e de expansão.

Lixo
•

Qualificar, modernizar e ampliar dos galpões de reciclagem;

•

Trabalhar constantemente a conscientização e educação da população para
o correto descarte do lixo;

•

Combater os focos de descarte irregular de lixo;

•

Aumento da área para deposito de resíduos vegetais;

•

Ampliação dos pontos de Destino Certo para destinação de resíduos como
móveis, restos de obras e galhos;
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Compostagem
•

Estimular a geração e aplicação experimental de tecnologias de
transformação de resíduos em energia;

•

Ampliar a produção de compostagem, húmus e biofertilizantes junto a
Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) da Lomba do Pinheiro;
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PORTO ALEGRE DA INCLUSÃO
Mulheres
•

Implementar programas e ações que garantam o empoderamento
econômico feminino e o enfrentamento a todos os tipos de violência contra
a mulher;

•

Implementar as Casas Abrigo ou de Passagem para mulheres vítimas da
violência doméstica;

•

Orientar política pública para o enfrentamento do assédio sexual no espaço
de trabalho;

•

Criação de delegacias 24 horas nos bairros com altos índices de violência
contra as mulheres e de postos de atendimento e amparo as mulheres;

•

Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

•

A construção deverá ter olhos para um processo amplamente participativo,
contando com antigas reivindicações dos movimentos de mulheres rurais
e urbanas, organismos sociais e políticos, no âmbito municipal, de políticas
para mulheres - através das deliberações da VI Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres;

•

Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher;

Juventude
•

Promover políticas públicas, através de ações e parcerias, que garantam o
acesso dos jovens ao primeiro emprego;

•

Reativar o Conselho Municipal de Juventude;

•

Promover, de forma gratuita, a oferta a Curso Pré-Vestibular e ENEM
Popular para jovens de baixa renda;

•

Possibilitar a livre locomoção na cidade com meio passe e o Cartão TRI-Vou
à Escola;

•

Inclusão digital para a juventude porto-alegrense universalizando o acesso à
internet;
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Comunidade Negra
•

Promover a construção de unidades habitacionais e lotes urbanizados;

•

Estimular para a ocupação social de glebas ociosas com loteamentos
populares;

•

Formular uma política de regulação fundiária nas áreas consolidadas
considerando a necessidade de qualificar o ambiente em que vive a
população ocupante de maioria negra;

•

Implantar cursos populares (em escolas e espaços comunitários) de
preparação para concursos públicos e ingresso no Ensino Superior com
inclusão de jovens negros;

•

Promover o empreendedorismo mediante qualificação profissional;

•

Promover a oferta de material didático e computadores para estudantes
carentes;

•

Concluir o Complexo Cultural do Porto Seco para o carnaval bem como
manifestações da cultura negra, indígena e outras etnias;

•

Formular uma política de regulação fundiária nas áreas consolidadas
considerando a necessidade de qualificar o ambiente em que vive a
população ocupante, que em sua maioria são negros.

Pessoas com Deficiência
•

Garantir a acessibilidade em parques e praças de Porto Alegre;

•

Projetos e programas voltados a inclusão do jovem com deficiência física,
em especial através do fortalecimento da educação especializada;

•

Concretizar as ações previstas no Plano Diretor de Acessibilidade.
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Diversidade
•

Criação do Conselho Municipal LGBTI+;

•

Institucionalizar política pública municipal de segurança social para atender
e acompanhar vítimas de LGBTIfobia;

•

Viabilizar recursos municipais para realização da Parada Livre e Parada de
Luta LGBTI da capital;

•

Ampliar e qualificar atendimento dos Conselhos Tutelares às crianças e
adolescentes LGBTIs em vulnerabilidade social;

•

Viabilizar recursos municipais para realização da Parada Livre e Parada de
Luta LGBTI da capital.
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ESPORTE
•

Captação de recursos, parcerias, adoções e patrocínios. Os recursos obtidos
e as ações decorrentes do Departamento criado deverão prioritariamente
estar voltados para os sete Centros Comunitários;

•

Fomentar prioritariamente os projetos que visem às áreas Sociais e de
Rendimento, como também atuar de maneira integrada junto ao Conselho
Municipal de Esporte;

•

Impulsionar as escolinhas de formação e iniciação esportiva por meio das
parcerias com as lideranças comunitárias e com as associações, bem como
incentivar os convênios com os clubes sociais e esportivos;

•

Oferecer programas que oportunizem a ampla participação à prática
esportiva das pessoas com deficiência promovendo um estilo de vida
fisicamente ativo e aprimorando a saúde;

•

Reativar e incrementar a Clínica de Fisioterapia, localizada no Ginásio
Tesourinha, destinada aos usuários das atividades físicas oferecidas nos
espaços públicos e as associações e federações conveniada;

•

Implementar o sistema de concessão administrativa para Associações
Comunitárias, inclusive possibilitando, mediante seleção por editais, a
contratação de profissionais para a oferta das atividades esportivas e
recreativas;

•

Incrementar a área para a realização de eventos já tradicionais (Temporada
de Piscinas, Semana de Porto Alegre, Festa das Crianças, Campeonatos
Municipais, Jogos dos Surdos, Jogos dos Excepcionais, Jogos dos Idosos)
como também incentivar a execução de outros.
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ORÇAMENTO PÚBLICO
E FINANÇAS
•

Utilização, nos processos de licitação de compras de bens e serviços, de
parâmetros máximos tendo por valor de referência aqueles constantes nas
Notas Fiscais eletrônicas;

•

Implantar aplicativo de relacionamento entre o contribuinte e a Prefeitura
de Porto Alegre, visando facilitar o relacionamento do cidadão com o fisco
municipal;

•

Aerolevantamento, objetivando realizar o mapeamento digital e a ampliação
da base cartográfica do Município, visando a identificação de construções
e benfeitorias não informadas à base da Prefeitura, e incrementando a base
de arrecadação do IPTU e promovendo a justiça fiscal;

•

Estimular um consumo consciente, por meio da criação de aplicativo,
possibilitando a verificação dos melhores preços praticados no mercado,
através da verificação dos contribuintes do ISS;

•

Ampliar e fortalecer o Orçamento Participativo pelo uso de novas
tecnologias, com reservas de cotas orçamentárias que possibilitem a
realização da decisão da sociedade;

•

Estimular a cidadania fiscal, fomentando o programa Nota Fiscal PortoAlegrense, através da concessão de prêmios e descontos no IPTU;

•

Automatizar as guias de ITBI, com valores dos imóveis;

•

Implementar mecanismos de cobrança, como penhora de valores e de
faturamento;

•

Compras com previsão de pagamento – O atraso nos pagamentos
representa aumento dos preços para as compras do Município. Assim, para
exigir preços justos, nossa administração oferecerá prazos certos para o
pagamento dos serviços prestados ao Município;

•

Modificar a dinâmica das privatizações e concessões de uso no município,
as quais serão reavaliadas quanto a sua necessidade, efetividade e retorno
à comunidade de Porto Alegre, segundo os princípios do trabalhismo
pedetista;
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Combate à sonegação de ISS, concluindo a implementação da NFSe;
intensificar as auditorias através de tecnologia e cruzamento de
informações; criando de uma declaração informatizada de movimento
de caixa e pagamento de despesas de pequenas empresas, que não são
obrigadas à emissão de NFSe;

•

Transparência nas contas públicas: Orçamentos, Balanços, balancetes
e fluxos de caixa com versões de fácil compreensão pelo leigo em
contabilidade serão oferecidos à população;

•

Acompanhamento da Reforma Tributária, pois a reforma tributária
em discussão pode onerar em demasia os prestadores de serviço.
Alternativamente, é importante se associar a corrente de manter o ISS
como está, com a uniformização de alíquotas e a tributação no local da
prestação do serviço. Isso resolve a questão de aplicativos e concentração
de instituições financeiras e de leasing;

•

Orçamento Real e Garantia ao Orçamento Participativo, garantindo a
viabilidade da municipalidade e promove o saneamento das finanças.
Não se pode inventar receita ou utilizar receita indevida como a utilização
permanente do Caixa Único ou de recursos vinculados. As despesas devem
estar bem claras e neste sentido, dentro da previsão orçamentária, uma
fração das despesas em investimentos, do interesse da população, será
destinada ao Orçamento Participativo para atender às demandas escolhidas
pela comunidade possíveis de atender;

•

Ligar a CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO diretamente ao Gabinete
do Prefeito, uma vez que a CGM exerce função de grande importância nas
áreas de Contabilidade, Auditoria e Transparência de todas as secretarias.
Por isso, não deve ser subordinada a uma secretaria, uma vez que atua
na fiscalização também dos atos desta secretaria. A ligação direta ao
Gabinete do Prefeito trará mais segurança ao chefe do Poder Executivo e
garante autonomia nas auditorias internas. Complementarmente, a visão de
transparência também tem cunho estratégico e deve ter o olhar direto GP.
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SEGURANÇA
•

Implementação de ações e programas envolvendo Guarda Municipal,
Brigada Militar e a Segurança Privada, estabelecendo uma rede de proteção
com informação em tempo real com objetivo de auxiliar as forças estatais
para a devida ação policial. O sucesso de tal iniciativa em outros municípios
permite afirmar que seria aumentada em muito a efetividade da segurança
em Porto Alegre;

•

Criar convênios para que haja a troca de informações entre os
órgãos de segurança, seja unificando e integrando os sistemas de
videomonitoramento da cidade, para que todas as instituições de segurança
possam ter acesso às imagens e aprimorar o sistema de pronta resposta,
com o aperfeiçoamento do Cercamento eletrônico, seja unificando e
integrando os sistemas de informações para que, da mesma forma,
todos tenham acesso às informações. Investimento sólido em serviço de
inteligência na GM de Porto Alegre;

•

Ampliar a utilização de câmeras de monitoramento à distância, localizadas
em pontos estratégicos a cidade, visando o combate à criminalidade;

•

Impulsionar o “cercamento eletrônico”, objetivando combater o roubo e o
furto de veículos e crimes relacionados;

•

Garantir, através da Guarda Municipal, ações permanentes e intensivas de
prevenção e enfrentamento da violência e da criminalidade com prestação
de contas públicas e controle social;

•

Ampliação dos meios de comunicação e ações da Guarda Municipal e
Brigada Militar;

•

Treinamento e qualificação continuada da Guarda Municipal, visando à
formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda
Municipal;

•

Unificação das Guardas Municipais, (DMAE, SMAM, DEMHAB, SMSEG e
DMLU) que possuem planejamento e atribuições diferenciadas. Unificar
principalmente as ações de patrulhamento que são feitas individualmente;
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Promover Rede de Proteção Social: Conselho Municipal de Segurança,
Fóruns Regionais de Justiça e Segurança, Conselhos Comunitários de
Justiça e Segurança e os Conselhos Comunitários de Segurança Escolar CIPAVE (escolas municipais e estaduais);

•

Consolidar um banco de dados sistêmico para composição de indicadores
qualitativos e quantitativos de segurança, englobando os aspectos criminais
e de segurança cidadã;

•

Coletivos e paradas de ônibus serão equipados com câmeras de
monitoramento à distância aumentando a segurança dos usuários e
incentivando o uso do transporte público.
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PROTEÇÃO ANIMAL
•

Fortalecer a fiscalização e a aplicação das leis de proteção animal e o
tratamento de animais de rua, cedendo a estrutura pública para castração e
outros tratamentos para animais sob a guarda de instituições protetoras de
animais;

•

Permissão de vendas de animais somente junto a produtores regularmente
cadastrados;

•

Realizar campanhas de adoção de animais, dando apoio e ouvindo as
necessidades das diferentes organizações sociais de proteção anima;

•

Organização de campanhas de castração nos bairros periféricos,
contribuindo para reduzir o abandono animal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
•

Criar um banco de dados públicos com informações produzidas pela
Vigilância Socioassistencial;

•

Manter atualizado os Diagnósticos Territoriais anuais, visando acompanhar
o desenvolvimento de vulnerabilidades e potencialidades das famílias
usuárias dos territórios;

•

Fomentar a organização de cooperativas e associações de mulheres, como
forma de gerar renda;

•

Promover regulamentação fundiária para as mulheres chefe de família;

•

Ampliar os serviços do CREAS como: - PAEFI (Família e Indivíduos),
ampliar a abordagem e encaminhamento criando vínculos, ampliando a
Central de Abordagem Social – Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família PAIF - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SCFV – População em situação de Rua - Convivência e fortalecimento de
vinculo pra Idosos – PEMSE Cumprimento de Medidas Sócio Educativas
de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade PEMSE –
Serviços a Pessoas com Deficiência – Centros POP;
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Revitalizar e instrumentalizar os espaços dos Conselhos Tutelares e apoiar
ações de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência e
negligencia familiar;

•

Criar os Centros Regionais de Direitos Humanos (Atendimento
especializado para populações vulneráveis);

•

Criar áreas públicas de convivência para o idoso com o acompanhamento
de profissionais de educação física. Investir em tecnologia para que os
idosos possam desempenhar suas atividades com segurança e autonomia;

•

Reformar abrigos residenciais e Casas Lares, com melhor infraestrutura e
rede de internet para aulas online;

•

Criar o Banco de Material de Construção (vinculado ao DEMHAB) para
construção de casas populares em regime de mutirão;

•

Ampliar os Restaurantes Populares descentralizados, bem como resgatar o
“Bandejão” e seus almoços subsidiados;

•

Criar o “Sistema Cidadão” com dados básicos de atendimento das famílias
pelas Políticas Públicas do Município;

•

Expandir o fornecimento de alimentos para pessoas em situação
de pobreza;

HABITAÇÃO
•

Mapear e realizar regularizações fundiárias represadas;

•

Potencializar, através de parcerias, a construção de moradias
populares. É casa para a população e emprego para o cidadão;

•

Ações e programas voltados à regularização fundiária em nome das às
mulheres mães e chefes de família;

•

Promover e ampliar a infraestrutura necessária aos loteamentos e
regularizações fundiárias localizados em áreas afastadas.
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CULTURA
•

Criação de plataforma de arte digital integrada, onde reuniremos diferentes,
manifestações artísticas; Nesta Plataforma vamos criar um financiamento
coletivo permanente, para produção de Shows, Espetáculos, Oficinas
Artísticas e Produção Cultural;

•

A “Carreta da Cultura” - O projeto é um caminhão com um tablado, que
funcionará como um palco localizado acima de alto-falantes instalados
na carroceria. No palco se apresentariam músicos ou serão encenadas
pequenas peças de teatro. O público assistirá da rua, em torno do palco;

•

A “Carreta da Cultura” é um projeto do programa ARTE DO POVO que tem
como objetivo principal a integração e a divulgação de artistas populares
não profissionais;

•

Valorização de eventos e datas comemorativas tradicionais da cidade, com
integração das artes;

•

Retomar o Carnaval de Porto Alegre;

•

Manter os Blocos de Carnaval, discutindo melhorias estruturais;

•

Criação do Carnaval de Inverno no Anfiteatro Pôr Do Sol, com diferentes
estilos musicais, praça de alimentação e espaço para crianças;

•

Retomar, nas escolas, do município, as “Bandas Marciais”, por trazerem uma
experiência coletiva no estudo da música;

•

Disponibilizar espaços para os grupos de dança ensaiar, utilizando a
estrutura do complexo cultural da Usina do Gasômetro;

•

Criação de um calendário de atividades culturais periódicas nos novos
espaços de lazer da cidade;

•

Revitalização do Teatro de Câmara, Cia de Arte e Usina do Gasômetro;

•

Fomentar a cultura nos bairros mais carentes, com calendário cultural e
viabilização do carnaval;

•

Criação da Tenda Cultural - Incentivo às Feiras regulares de Economia
Criativa em bairros mais carentes da Cidade, com Shows musicais,
Artesanato, Expositores, Teatro, Dança entre outros, contando com
transmissão através da Plataforma Digital de Arte da Prefeitura;
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CONEXÃO E TRANSPARÊNCIA
COM A NOSSA CIDADE
Qual é o sentido de trabalhar em equipe se a gente não acredita que cada um
pode contribuir? Nosso foco é o cidadão. Ele tem que se beneficiar do trabalho
que a Prefeitura fizer junto com os secretários, com os vereadores e com o time
funcionários públicos. E com todas as outras esferas de governo. Nosso foco é
somar, agregar para oferecer mais ao cidadão.

•

Criar espaços de integração e conexão das universidades, as empresas, os
agentes públicos e a sociedade civil para discutir o futuro de Porto Alegre
nas próximas décadas e como antecipar-se às mudanças inevitáveis de um
mundo mais digital;

•

Promover maior transparência na gestão pública, assim como o acesso
público a informações;

•

Conectar os serviços oferecidos na Sala do Empreendedor que
disponibilizando programas de consultoria e qualificação disponíveis de
acordo com o setor de atuação;

•

Construir um clima de diálogo entre o governo e os servidores públicos,
valorizando e devolvendo aos mesmos os direitos retirados;
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PLANEJAMENTO URBANO
MOBILIDADE HUMANA
Cidade Aprazível

Relacionamos cidade aprazível com bons serviços prestados pela prefeitura
à população. Porto Alegre (2010) apresentou um IDHM (Índice de
Desenvolvimento Municipal, que mede educação, longevidade e renda) de
0,805, classificado como muito bom. No Ranking dos municípios brasileiros,
Porto Alegre ocupava o 28º lugar e 6º lugar entre as capitais brasileiras junto
com São Paulo. No Rio Grande do Sul é o município de maior PIB. Contudo, há
muito que fazer para tornar a Capital dos Gaúchos uma cidade aprazível, pois
falta que os porto-alegrenses vivam com mais liberdade e segurança.

Parques e praças

A nossa Capital é uma cidade verde, possuindo destacado índice de arborização
tanto a nível nacional como internacional. Nossos parques e nossas praças se
destacam entre as cidades do país e do mundo.

•

Dar especial atenção para que eles sejam mais bem utilizados e para
tanto cuidados com a jardinagem e a iluminação é necessário para serem
utilizados durante o dia e a noite;

•

Conceder estímulos para a instalação de praças de alimentação móveis, tipo
”food truck” dando vida à noite, para os parques.
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Sistema Viário/Transporte Público

•

O sistema viário em geral será modernizado e as ruas dos bairros, de acesso
às residências serão adequadamente pavimentas, calçadas e iluminadas;

•

Realizar obras viárias, dentro de um amplo Plano de Obras Públicas;

•

A conciliação entre as empresas transportadoras e os passageiros é
atribuição do Poder Municipal, com vistas ao conforto dos usuários e as
tarifas;

•

Redes de transporte inteligente: uso intensivo das TIC nos sistemas de
transporte público; paradas de ônibus com sistemas de informação online
sobre o transporte e outras informações relevantes sobre o município, etc.;

•

Ampliação do transporte fluvial interligando as regiões Centro e Sul do
município;

•

Estudar implantação de sistema de trens urbanos;

•

Realizar melhor aproveitamento dos taxis lotação inclusive com adequação
de tarifa e, em especial, a ampliação de linhas para atender comunidades
que não estão servidas com linha de ônibus e tem dificuldade na utilização
de aplicativos em função do alto custo;

•

As paradas dos ônibus com módulos iluminados e câmeras com vistas a
segurança dos usuários;

•

Universalizar o acesso à internet gratuita no município de Porto Alegre,
em especial nas escolas do município e preparar a cidade para receber e
disseminar o sinal 5G.
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