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INTRODUÇÃO 

 

O plano de governo objetiva apresentar à sociedade como 

Coligação Coragem para Mudar, conduzirá sua gestão. O presente 

documento foi elaborado com extrema responsabilidade e 

consciência das necessidades e possibilidades de Sant’Ana do 

Livramento. 

Diversos debates foram promovidos para o desenvolvimento 

de cada eixo e subeixo, com a contribuição de especialistas e 

interessados nas áreas e com estudo minucioso da viabilidade de 

cada proposta. O objetivo dos debates foi promover um olhar técnico 

e humano nos projetos e propostas para o período de 2021 a 2024, 

visando uma gestão municipal para tod@s. 

Sant’Ana do Livramento precisa e merece um novo modelo de 

gestão pautado na transparência, diálogo, inovação, respeito e 

sustentabilidade ambiental, pilares esses que fundamentam o plano 

de governo. A execução do presente plano de governo beneficiará 

munícipes, beneficiando-se do pujante potencial da fronteira, o qual 

colocará o município em seu devido papel de destaque no estado. As 

propostas aqui apresentadas possuem estimativa de execução de 

curto, médio e longo prazo, com o comprometimento de sempre estar 

de acordo com orçamento municipal. 

Será realizado acompanhamento constante durante a 

execução das propostas, com coleta de análise de dados, para 

posterior averiguação do desempenho das metas, buscando um 

melhor rendimento, desempenho e soluções práticas das ações a 

serem tomadas. 
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A Coligação Coragem para Mudar anseia uma administração 

voltada à população, colocando em prática a democracia alcançada 

e conquistada nas urnas, e fazendo um governo para o povo. Mari 

Machado traz consigo a capacidade de gestão, adquirida através de 

anos de experiência na gestão pública, que irá refletir-se no 

desenvolvimento e inovação da nossa cidade.  

Por fim, reitera-se que as propostas aqui apresentadas são 

frutos de vasto diálogo, do qual resultou o entendimento das 

principais e urgentes ações a serem desenvolvidas. Desta forma, 

pode e deve haver outras contribuições no decorrer da campanha 

e/ou gestão, para as quais estaremos sempre disponíveis e 

receptivos a receber, pois a participação da comunidade santanense 

é imprescindível para uma administração de excelência. 

Os pilares que movem a ideia do futuro governo são 

transparência, diálogo e austeridade no trato do dinheiro público. 

Promover a participação dos Conselhos como forma de 

incentivar o controle social e busca de novas alternativas de políticas 

públicas. 

Estabelecer uma relação respeitosa e republicana com a 

Câmara de Vereadores, onde estão os representantes de diversos 

segmentos da sociedade. 

Valorizar os funcionários públicos, como os que permanecerem 

na gestão, dando continuidade às ações do Poder Público. 

Olhar a cidade de forma humana, do campo e da cidade, e fazer 

da nossa ação cotidiana no governo a busca da felicidade das 

pessoas. 
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VALORES, MISSÃO E VISÃO 

Este plano de governo, da coligação Coragem para Mudar, 

apresenta os seguintes valores, missão e visão. 

1 VALORES  

 Honestidade; 

 Transparência; 

 Credibilidade; 

 Diálogo; 

 Respeito; 

 Gestão; 

 Eficiência; 

 Planejamento;  

 Coragem; 

 Harmonia; 

 Serenidade; 

 Entusiasmo; 

 Motivação; 

 Comprometimento; 

 Organização; 

 Conhecimento; 

 Determinação; 

 Agilidade; 

 Trabalho. 
 

2 MISSÃO 

Realizar uma gestão eficiente, com coragem para mudar, 

transparente, com austeridade na aplicação dos recursos públicos, 

respeitando servidores e comunidade, priorizando o diálogo e o 

planejamento, implementando políticas públicas, investindo na 

infraestrutura, promovendo o desenvolvimento, com o fim de resgatar 

a autoestima e a esperança da população santanense e foco no 

cuidado das pessoas. 
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3 VISÃO  

Ser um governo referência em gestão e unidade, que apresente 

resultados concretos para a população, através de um trabalho 

comprometido e eficaz, construindo um projeto participativo de futuro 

para Sant’ana do Livramento, fazendo diferente e fazendo melhor. 
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EIXO I: DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: SÁUDE 

 

1. CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES: Implantar o sistema de 

marcação de exames para UBS (Unidade Básica de Saúde).  

 

1.1 Exames Preventivos: Ampliar o acesso à mamografia e aos 

preventivos de câncer de próstata, útero e colo de útero. 

 

2. CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS: Implantar um 

sistema integrado e centralizado para a marcação de consultas.  

 

3. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. IVONEI MOREIRA 

GUEDES: Realizar a reforma estrutural e elétrica para melhor 

atender a população, possibilitando a instalação de ar 

condicionado e melhores condições de trabalho aos profissionais.  

 

4. CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CAROLINA: Buscar 

recursos para a construção de UBS (Unidade Básica de Saúde). 

 

5. TRANSPORTE: Zelar de forma permanente pelo transporte de 

qualidade dos pacientes, que chegam a 1800 transportados ao 

mês. 

 

6. AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DA 

MULHER: Ampliar e fortalecer o atendimento no Centro de Saúde 

da Mulher, implementando atendimento psicológico, avaliação e 

apoio durante a menopausa, climatério, depressão, perda familiar, 

dentre outros traumas. 

 

6.1. Programa de Atenção à Saúde da Mulher (PAISM): 

Implantar o PAISM, integrado ao Centro de Referência da Mulher 

Professora Deise e a Secretaria de Saúde. 
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7. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM): Aprimorar e 

integrar o PIM ao Programa Criança Feliz da Política de 

Assistência Social, com ampliação do número de visitadores, 

crianças, famílias e bairros atendidos. 

 

8. SAÚDE MENTAL: Buscar recursos para a construção do CAPS 

AD e CAPS II e realizar parcerias para internação em casas de 

recuperação e reabilitação para dependentes químicos. 

 

8.1 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): Fortalecer os CAPS 

existentes no Município para que realizem busca ativa dos 

usuários e exerçam um trabalho de integração entre família e 

comunidade. 

 

8.2 Centro de Referência em Saúde Mental: Implantar o Centro 

de Referência em Saúde Mental objetivando garantir assistência 

aos portadores de transtorno mentais com grave dependência 

institucional de 18 a 60 anos de idade, que não tenham 

possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não 

possuam vínculos de moradia e familiares, implantando o Projeto 

de Residências Terapêuticas. 

 

09. CRIANÇA E ADOLESCENTE: Criar o Centro de Atendimento 

Especializado da Saúde da Criança e do Adolescente, visando o 

atendimento multidisciplinar com atendimento médico, psicológico, 

prevenção à gravidez na adolescência e à drogadição, prevenção 

a DSTs, enfrentamento à violência juvenil, bullying, 

desenvolvimento de programas de respeito à diversidade e outros, 

prestando atendimento especializado à crianças e adolescentes 

autistas.  

 

09.1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO 

INFANTOJUVENIL (CRAI): Implantar o CRAI, especializado no 

atendimento multidisciplinar, atendimento policial e médico pericial 

à crianças vítimas de violência, junto à Santa Casa De 

Misericórdia. 
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10. HIPERDIA: Manter e melhorar o programa Hiperdia, com a 

distribuição de medicamentos e com a inclusão da realização de 

exames oftalmológicos, distribuição de seringas e fitas glicêmicas, 

com atendimento domiciliar a aproximadamente 4 mil pacientes ao 

mês.   

 

11. ESF (EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA): Ampliar as Equipes 

de Saúde da Família para 16 equipes. 

 

12. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: Expandir as equipes 

de agentes comunitários de saúde, ampliando para, no mínimo, 10 

agentes para a área rural. 

 

13.MUTIRÕES DE SAÚDE: Realizar, semanalmente, mutirões de 

saúde para atendimento ginecológico, oftalmológico, neurológico e 

cardíaco, nos assentamentos e no Quilombo, em parceria com a 

Secretaria de Assistência e Inclusão Social. 

 

14.DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis): Apoiar e ampliar os 

programas de prevenção das doenças transmitidas sexualmente. 

 

15.ESPECIALIDADES NA REDE BÁSICA DE SAÚDE: Implementar 

especialidades de ortopedia, reumatologia, vascular periférico, 

nefrologia, pré-diálise e psiquiatria infantil para evitar o tratamento 

fora do domicílio.  

 

16.POPULAÇÃO NEGRA: Implantar políticas públicas de saúde 

voltadas à especificidade da população negra, como anemia 

falciforme e diabetes. 

 

17. SANTA CASA: 

 

17.1. Renovação: Fortalecer o Hospital Santa Casa de 

Misericórdia, buscando sua reestruturação administrativa e 

financeira, e promovendo o debate sobre o levantamento da 

intervenção municipal.  
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17.2. Leitos De Longa Permanência: Implantar 15 leitos de 

longa permanência na santa casa de misericórdia.  

17.3. Leitos De Retaguarda: Implantar 05 leitos de retaguarda 

na santa casa de Misericórdia. 

17.4. Busca de Referências: Buscar referências de alta 

complexidade para a Santa Casa de Misericórdia. 

17.5. Apoio Financeiro: Buscar emendas parlamentares para 

apoio financeiro à Santa casa de Misericórdia.  

17.6. Mortalidade Infantil: Reduzir a mortalidade infantil, 

materna e fetal através da implantação da UCINCo (Unidade 

de Cuidados Intermediários Convencionais), na Santa Casa de 

Misericórdia. 

 

18.COMITÊ BINACIONAL DE SAÚDE: Reativar o Comitê Binacional 

de Saúde em parceria com a vizinha cidade de Rivera. 

 

19.PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA JUVENTUDE: 

Implantar Programa de Atenção à Saúde da Juventude – ASJ – 

(DSTs, Gravidez na Adolescência, combate e enfrentamento à 

drogadição, violência juvenil, bullying, respeito, diversidade e 

outros).  

 

20.DEPENDENTES QUÍMICOS: Construir parceria para a 

implantação de uma casa de tratamento para dependentes 

químicos e implantar programa específico para o enfrentamento ao 

uso de drogas. 

 

20.1. Implantar um Programa de Atendimento para Dependentes 

Químicos dentro do funcionalismo municipal. 

 

21.IDOSOS: Fortalecer a política de atendimento à Saúde do Idoso.  
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SUBEIXO: PROTEÇÃO ANIMAL 

 

 

1. PROGRAMA POSSE RESPONSÁVEL: Trabalhar de forma 

intersetorial no sentido de educar os tutores quanto à importância 

da posse responsável do animal de estimação. Disseminar 

informação e educação através das diversas políticas públicas do 

município. Público Alvo: População em geral, especialmente 

aqueles que possuem cães semi domiciliados e equinos. 

 

2. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA: Realizar de forma 

permanente e com datas previamente definidas e com ampla 

divulgação, campanhas de vacinação dos animais de estimação, 

incluindo hidatidose para cães da zona rural e distribuição de 

vermífugos. Alvo: animais de estimação da população de baixa 

renda nos diversos bairros da cidade. 

 

3. FUNDO MUNICIPAL: Criação de um Fundo Municipal de Atenção 

e proteção Animal, capaz de subsidiar campanhas educativas, 

campanhas de adoção animal e termos de parceria com entidades 

voltadas à proteção e bem estar animal. 

 

4. PROGRAMA DE CASTRAÇÃO: Parcerias com entidades para o 

desenvolvimento de um Programa de Castração e viabilização do 

CASTRA MÓVEL para os animais de rua.  Alvo: cães e gatos de 

rua. 

 

5. PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL: 

Parcerias com entidades para o desenvolvimento do bem estar 

animal, através de acolhimento, saúde, proteção e adoção de 

animais de rua e animais abandonados. Alvo: cães e gatos 

abandonados e de rua. 

 

6. CENSO CANINO: Realização do “censo canino”, envolvendo a 

zona urbana e rural. 
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7. CENSO DE CAVALOS/CARROCEIROS: Realizar um censo para 

apurar o número de carroceiros da cidade, para fins de viabilizar 

um programa educativo de cuidado e proteção ao animal e 

programas de substituição do veículo de tração animal.   

 

8. PROGRAMA CÃES COMUNITÁRIOS: realizar um programa 

piloto em um bairro da cidade para desenvolver e executar o 

programa estadual de cães comunitários, estabelecido pela Lei 

Estadual 15.254 de 17/01/2019. 

 

9. VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL: Transformar o Decreto nº 

8.963/2020 em lei, o qual proíbe a circulação de veículos de tração 

animal, parada ou estacionamento das carroças com o animal 

atrelado, no perímetro urbano do município, no horário das 11h às 

16h, durante os meses de dezembro a março de cada ano. 
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: DIREITOS HUMANOS E VOLUNTARIADO 
 

 

1. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE: Incluir no PPA de 2021 os recursos existentes 

no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FUMDICA), para a realização anual de parcerias com as 

entidades que atendem crianças e adolescentes do município. 

 

2. CONSELHO TUTELAR: Buscar recursos para fortalecer o 

Conselho Tutelar com infraestrutura própria e condições de 

trabalho adequados. 

 

3. SALÁRIOS CONSELHEIROS: Melhorar salários dos 

Conselheiros. 

 

4. DIREITOS HUMANOS:  

4.1. Criar a Coordenadoria de Direitos Humanos. 

4.2. Centro de Referência de Direitos Humanos: Buscar 

recursos para desenvolver Centro de Referência de Direitos 

Humanos que englobará as Coordenadorias de Equidade Racial, 

do Idoso, da Juventude, do Trabalho Voluntário e de Diversidades.  

 

5. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER: Reativar 

o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CONDIM). 

 

6. CONSELHO MUNICIPAL DA NEGRITUDE: Reativar o Conselho 

Municipal da Negritude. 

 

7. CONSELHO DO POVO DE TERREIRO: Reativar o Conselho do 

Povo de Terreiro. 

 

8. CONSELHO LGBTQI+: Implantar o Conselho LGBT.  

 

9. CONSELHOS MUNICIPAIS: Estabelecer local específico e 

estruturado para atender aos Conselhos Municipais.   
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10. IDOSO:  

 

10.1. Reativar e estruturar o Centro do Idoso.  

10.2. Reativar o Conselho do Idoso.  

10.3. Criar o Fundo Municipal do Idoso. 

 

11. JUVENTUDE:  

 

11.1. Estruturar a Coordenadoria da Juventude. 

11.2. Implantar o Conselho da Juventude. 

 

12. PROJETO TRANSFORMA LIVRAMENTO: Implantar o Projeto 

Transforma Livramento, criando uma plataforma que aproxime o 

voluntariado das entidades que realizam trabalho assistencial. 

 

13. VOLUNTARIÔMETRO: Instituir o Voluntariômetro. 

 

14. BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO: Retomar o Banco de 

Alimentos do Município. 

 

15. RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL: Buscar recursos para 

implantar Restaurante Popular Municipal. 

 

16. TRAILER DA LEITURA: Criar parcerias para instituir o Trailer da 

Leitura e Contação de Histórias. 
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: HABITAÇÃO 

 

1. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO: Revisão e atualização do 

Plano Diretor Participativo, com vista a debater os vazios urbanos, 

estrutura e desenvolvimento urbano da cidade e “para onde 

Livramento deve crescer”. 

 

2. CÓDIGO DE POSTURAS: Revisão e atualização. 

 

3. PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO: elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Sant’ Ana do Livramento. 

 

4. CÓDIGO DE OBRAS: Elaborar o Plano de Obras Municipal. 

 

5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIAL: Oferecer assistência técnica 

social para a população integrante do CADÚNICO e Programa 

Bolsa Família que estejam contempladas no programa “More legal” 

da Justiça Estadual. 

 

6. ZEIS (ZONAS DE INTERESSE SOCIAL): Realizar o planejamento 

de utilização das ZEIS para fins de habitação, esporte, lazer e 

cultura. 

 

7. CONSELHO DE HABITAÇÃO: Oferecer estrutura técnica, física e 

de gestão ao Conselho Municipal de Habitação. 

 

8. VILA BRIGADIANA: Concluir e entregar os projetos estruturais e 

sociais para viabilizar a conclusão da Vila Brigadiana. 

 

9. FISCALIZAÇÃO: Melhorar a equipe de fiscalização dos 

loteamentos do município, através da realização de concurso 

público para a equipe técnica: engenheiros, arquitetos e 

engenheiro eletricista. 

 

10. PARCERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS: Realização de 

parceria com a Secretaria de Segurança Pública visando a 
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utilização de mão de obra de apenados para a construção de casas 

para pessoas de baixa renda, em situação de pobreza extrema e 

vulnerabilidade social, de acordo com critérios estabelecidos pelo 

Conselho Municipal de Habitação. 

 

11. BANCO SOCIAL DE CONSTRUÇÃO: Em parceria com o 

Conselho Municipal de Habitação, que será responsável pela sua 

coordenação, implantar o Banco de Materiais de Construção e criar 

legislação municipal para o destino de RCD (Resíduo de 

Construção e Demolição). 

 

12. HABITAÇÃO POPULAR: Buscar junto ao Governo Federal apoio 

para Construção de habitações na faixa 1, cujos beneficiados 

serão a população de baixa renda e a que vive em área de risco. 

 

13. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Promover a regularização 

fundiária, através da identificação das áreas irregulares, 

identificando o melhor instrumento legal para prover a 

regularização, apoiados por parecer técnico pela Secretaria de 

Assistência e Inclusão Social, aprovado pelo Conselho da 

Assistência Social. 
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: ESPORTE E LAZER      

 

1. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER: Reestruturação e 

fortalecimento do departamento de Esporte e Lazer, com ações 

transversalizadas com as demais secretarias. 

 

2. CONSELHO DE DESPORTES: Reorganização do Conselho de 

Desportes. 

 

3. ATIVIDADES NO TURNO INVERSO AO DO HORÁRIO 

ESCOLAR: Desenvolver atividades de lazer, esporte e 

aprendizagem no turno inverso ao do horário escolar, nas escolas 

incluídas no Programa Comunidade na Escola. 

 

4. CAMPEONATOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Promover 

campeonatos das escolas municipais nas modalidades de atletismo, 

futebol, handebol, entre outras (Olimpíadas Escolares). 

 

5. ESPORTE AMADOR: Apoiar de forma permanente o esporte 

amador. 

 

6. CALENDÁRIO ANUAL: Criar um calendário anual para as 

competições de diversas modalidades de esporte. 

 

7. PISTA DE SKATE: Construir uma pista de Skate no município; 

 

8. PRAÇA DE DESPORTOS: Buscar recursos para desenvolver uma 

praça de desportos em Sant’Ana de Livramento.  

 

9. GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL: Buscar recursos para a 

construção do Ginásio poliesportivo Municipal. 

 

10. PARCERIAS: 
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10.1. Desenvolver parcerias binacionais e regionais dentro do 

esporte e lazer. 

10.2. Ampliar, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria 

de Educação, as academias de ginástica nos parques e praças 

com assessoramento técnico.  

  

11. SERVIDORES: Possibilitar um programa de atividades físicas e 

de competição esportivas para os servidores públicos do município 

com o intuito de prezar suas saúdes física e mental. 

 

12. RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: Recuperar os 

espaços públicos destinados ao esporte (quadras, campos e 

praças). 

 

12.1. Iluminar os Campos de Futebol nos bairros do município  

 

13. PROGRAMA DE LAZER PARA O IDOSO: A partir do Centro de 

Saúde do Idoso desenvolver atividades para a população da 

terceira idade de Sant’Ana do Livramento. Aulas de dança, aulas 

de xadrez, oficinas de arte e outros. 

 

14.PROGRAMA INCLUSIVO ESPORTE PARA TOD@S: Programa 

para incentivar o desenvolvimento de esportes, estimulando a 

diversidade, incluindo pessoas com deficiência física, intelectual, 

surdos e outros. O programa realizará treinos de pelo menos uma 

vez na semana, respeitando suas especificidades e fortalecendo 

uma grande equipe pela união e respeito no esporte.   

 

15. PROJETO DOMINGO NA PRAÇA: Retomar o projeto onde 

pessoas e grupos que produzem cultura na Fronteira 

compartilharão a suas artes com a comunidade nos finais de 

semana.  
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

1. RECURSOS HUMANOS: 

 

1.1. Concurso Público: Realizar concurso público para os 

trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, visando a 

complementação e ampliação das equipes técnicas, bem como 

para evitar a rotatividade de trabalhadores nos serviços. 

1.2. Oficineiros: Contratação de oficineiros para o 

desenvolvimento dos programas, projetos e serviços ofertados 

pela Assistência Social. 

1.3. Qualificação: Realização de formação e capacitação 

continuada para trabalhadores do SUAS e Conselheiros do CMAS 

(Conselho Municipal de Assistência Social). 

 

2. SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO: 

 

2.1. Vigilância Socioassistencial: Criar a equipe de Vigilância 

Socioassistencial.  

2.2. Atualização do Sistema: Manter atualizado os sistemas de 

informação do Ministério da Cidadania com o objetivo de fortalecer 

a gestão e a captação de recursos do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS). 

2.3. Direito dos vulneráveis: Criar e monitorar o sistema de rede 

de proteção e garantia de direitos à crianças e adolescente, idosos, 

mulheres, imigrantes e pessoa em situação de rua, visando 

fortalecer a rede e os protocolos de encaminhamentos nas 

diversas políticas municipais, em especial, com o Conselho 

Tutelar, Saúde e Educação. 

 

3. CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL): 

 

3.1. Equipe do CRAS VOLANTE: Implantar equipe CRAS 

VOLANTE com equipe técnica própria, permanente e específica 
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para atendimento à área rural e comunidades tradicionais 

(Quilombo). 

3.2. Fortalecimento do CRAS VOLANTE: Ampliar as ações do 

CRAS VOLANTE de forma intersetorial com a saúde através dos 

mutirões na área rural e no Quilombo. 

3.3. CRAS Armour: Concluir a construção do CRAS Armour. 

3.4. CRAS Prado: Buscar recurso para construir o CRAS Prado.  

3.5. CRAS Bairro Wilson: Buscar recursos para a construção de 

um CRAS no Bairro Wilson ou locar um espaço para a implantação 

do CRAS. 

 

4. CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL): Ampliar a equipe do CREAS para atendimento 

especializado aos idosos, imigrantes, pessoas em situação de rua 

e adolescentes em medidas socioeducativas. 

 

5. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (cestas básicas): Ampliar a oferta de 

Benefícios Eventuais (cestas básicas), estabelecendo um número 

mínimo de cestas básicas a serem ofertadas por cada 

equipamento social, programa e projeto (CRAS, CREAS, CRM, 

CRIANÇA FELIZ, PETI) e criar o benefício eventual de situação de 

nascimento. 

 

6. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 

 

6.1. Fortalecimento: Fortalecer o acesso ao programa Bolsa 

Família e a intersetorialidade com a saúde e a educação. 

6.2. Oferta de Cursos Profissionalizantes: Ofertar cursos 

profissionalizantes para os beneficiários do Programa Bolsa 

Família. 

 

7. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: 

 

7.1. Ampliação: Executar o Programa Criança Feliz de forma 

intersetorial com o PIM, ampliando o número de visitadores para 

atender os diversos bairros do município. 

7.2. Contratação de Equipe Própria: Contratar equipe própria 

para o desenvolvimento do Programa. 
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8. PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL: 

 

8.1. Efetivação do Programa: Executar o Programa de Prevenção 

e Erradicação do Trabalho Infantil, com a realização de diagnóstico 

do trabalho infantil no Município, em parceria com a Saúde e 

Educação. 

8.2. Jovem Aprendiz: Realizar esforços e parcerias com a 

iniciativa privada para ampliar as vagas de Jovem Aprendiz.  

8.3. Parcerias: Realizar parcerias com entidades 

socioassistenciais para execução do Programa de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil, para a realização de atividades 

com crianças e adolescentes em turno inverso ao da escola. 

 

9. PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO: 

 

9.1. Parcerias: Executar o Programa de Acesso ao Mundo do 

Trabalho (ACESSUAS TRABALHO), através de parceria com 

entidades socioassistenciais. 

9.2. Equipe Própria: Contratação de equipe própria para o 

desenvolvimento do Programa ACESSUAS TRABALHO). 

 

10. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: 

 

10.1. CRM (Centro de Referência da Mulher Professora Deise): 

Fortalecer a atuação do CRM (Centro de Referência da Mulher 

Professora Deise) com equipe técnica própria (Assistente Social, 

Psicóloga e Advogada) permanente e específica através de 

servidores efetivos, para garantir a continuidade da política pública 

de proteção e atendimento da mulher vítima de violência. 

10.2. Casa de Passagem para Mulheres: Buscar recursos para a 

implantação da Casa de Passagem para Mulheres.  

10.3. Projeto “Mulheres Construindo Novos Horizontes”: 

Apoio às atividades realizadas com mulheres, visando sua 

autonomia e capacitação profissional como o projeto “Mulheres 

Construindo Novos Horizontes”, no Bairro Simon Bolívar.  

 

11. POLÍTICA PÚBLICA PARA A PESSOA IDOSA:  
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11.1. Centro do Idoso Feliz Idade: Reativar o Centro do Idoso 

Feliz Idade, credenciando ao CRAS PRADO. 

11.2. Serviço de Acolhimento de Idosos: Buscar recursos 

visando ampliar as parcerias para o Serviço de Acolhimento de 

Idosos. 

 

12. POLÍTICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Fortalecimento 

e apoio às entidades que realizam serviços socioassistenciais para 

pessoa com deficiência como a APAE, ASSANDEF e 

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FRATERNOS. 

 

13. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: 

 

13.1 Casas de Acolhimento de Crianças e Adolescentes: 

Buscar recursos para melhorar e qualificar o atendimento para 

Casas de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Casa do 

Bem e Lar de Infância Daniel Albornoz). 

13.2. Atendimento de saúde aos acolhidos: Restabelecer e 

garantir o atendimento de saúde aos acolhidos, tais como 

atendimento com neuropediatra, psiquiatra e psicólogos, bem 

como a garantia de oferta de medicamentos. 

 

14. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AOS IMIGRANTES E PESSOA 

EM SITUAÇÃO DE RUA: 

 

14.1. Ampliação e qualificação: Buscar recursos para ampliar e 

qualificar o Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de 

Rua e Imigrantes, com atendimento ininterrupto e permanente 

(24h). 

14.2. PAI (Programa de Atendimento ao Imigrante): Criar o PAI 

(Programa de Atendimento ao Imigrante) visando ofertar 

orientação, acesso à internet, computadores, encaminhamento de 

documentos, informações de emprego e demais apoio necessários 

para a permanência no país. 

 

15. CONTROLE SOCIAL: Fortalecimento do Conselho Municipal de 

Assistência Social, com garantia de recursos, estrutura e apoio 

técnico. 
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16. TRABALHO EM REDE: Resgate do trabalho em rede, com a 

retomada dos 05 protocolos já existentes e a formação de outros 

que sejam necessários, em parceria com as diversas Secretarias 

Municipais, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder 

Judiciário e Conselho Tutelar. 

 

17. CONSELHO TUTELAR: Apoiar as ações do Conselho Tutelar, 

valorizando seus profissionais, com a revisão da remuneração 

atual. 
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

SUBEIXO: EDUCAÇÃO 

 

1. TRANSPORTE ESCOLAR: investimento na contratação de 

transporte escolar e renovação da frota da SME através de 

conserto e aquisição de novos veículos para atender com 

qualidade e segurança os alunos. 

 

2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Alimentação escolar de qualidade 

com aquisição de produtos da Agricultura Familiar. 

 

3. QUALIDADE DE ENSINO: Promover a melhoria dos índices do 

município na qualidade da educação, capacitando professores, 

oferecendo material didático adequado, promovendo o 

envolvimento da família na educação.  

 

4. CONCURSO PÚBLICO: Realizar concurso público para os 

trabalhadores da educação (professores, trabalhadores da 

merenda, limpeza, monitores e administrativo). 

 

4.1. Criar o cargo de Orientador Educacional na rede municipal de 

ensino. 

 

5. EDUCAÇÃO INFANTIL:  

 

5.1. Ampliação de oferta vagas: Expandir a oferta de vagas para 

a educação infantil com a meta de atender 100% da demanda 

municipal.  

5.2. Centro de Educação Infantil Municipal: Construção de um 

Centro de Educação Infantil Municipal com atendimento em turno 

integral para crianças de zero a cinco anos e 11 meses, com a 

finalidade de atender metas do plano Municipal de Educação. 

Horário: Das 7 horas até às 19 horas. 

5.3. Parcerias para Ofertas de Vagas: Ampliar a oferta de vagas 

da Educação Infantil, através de parceria com entidades 

socioassistenciais (Santa Elvira, Conferência São Vicente de 

Paula, Cidade de Meninos). 
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5.4. Móveis e equipamento adequados para as Escolas de 

educação Infantil;  

5.5 Realizar acordo com o FUNDEB para a conclusão dos Centros 

de Ensino Infantil (CEI) da vila Simón Bolívar e Vila Nova. 

 

6. ENSINO FUNDAMENTAL: manter a trajetória de melhoria das 

aprendizagens, tais como alfabetização das crianças no primeiro 

bloco de 1º a 3º ano do ensino fundamental, melhorar 

consideravelmente os índices da educação Básica (IDEB) e reduzir 

a evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental.  

 

 

7. ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: 

 

7.1. Aquisição de computadores e programas educacionais via 

internet para alunos e professores da rede municipal de educação. 

7.2. Capacitação de professores para a utilização de recursos 

tecnológicos. 

7.3. Implantação de rede lógica nas escolas municipais. 

7.4. Implantação de Internet Via rádio nas escolas do interior do 

município. 

7.5. Promover melhorias na estrutura física e equipamentos nas 

escolas do município, através do PAR (Plano de Ações 

Articuladas). 

7.6. Parques Infantis para EMEIs (Escola Municipal de Ensino 

Infantil) e para EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental). 

7.7 Material de cantina e eletrodoméstico, para EMEIS e EMEFs. 

7.8. Material didático pedagógico, jogos e brinquedos para EMEIs 

e EMEFs. 

7.9. Renovar a frota de veículos, incluindo a aquisição de dois 

veículos para a supervisão escolar, um para ser utilizado no 

perímetro urbano e outro no rural. 

 

8. EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA): Criar e 

acompanhar uma metodologia que mantenha os alunos 

frequentando a Educação de Jovens e Adultos - EJA, através de 

parcerias com Instituto Federal, IRD, APROVA, EXATTUS, 

Cultural, Polo UAB, UERGS, UNIPAMPA e URCAMP, com a 

finalidade de preparar este público para o exercício da cidadania e 

o acesso ao mercado de trabalho.  
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9. PARCERIAS: Continuar as parcerias com programas do Governo 

Federal, como: Brasil alfabetizado, Mais Educação e PNAIC (Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), entre outros que 

possam surgir.  

 

10. PARCERIA COM APAE: Firmar parceria com a APAE para 

atendimento ao aluno da Educação Especial. 

 

11. COMUNIDADE NA ESCOLA: Fortalecer o papel e a participação 

das famílias junto às escolas, instituindo o modelo de Educação 

Integral, inicialmente em uma escola por região.   

 

12. CAMPANHAS EDUCATIVAS: Potencializar o papel das escolas 

nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, 

cidadania, paz social, meio ambiente, saúde, trânsito, entre outras, 

fomentando as parcerias com PROERD, DETRAN, FETRAN, PRF, 

Secretaria de Trânsito e Brigada Militar.  

 

13. BANDAS MARCIAIS: Garantir e aprimorar as bandas das 

Escolas Municipais nas suas atividades e investir na aquisição de 

novos equipamentos. 

  

14. CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (CID): Fortalecer o 

atendimento no CID com cursos de informática que atinjam toda a 

comunidade, em especial a comunidade escolar. 

 

15. PROGRAMA DE PREMIAÇÕES COM A RETOMADA DO 

“PROFESSOR NOTA MIL”: Retomar o programa de 

reconhecimento e valorização dos profissionais da educação, 

através de evento anual com premiação para professor, 

funcionário e aluno destaque.  

 

16. PLANO DE CARREIRA: Nomear comissões para a revisão do 

Plano de Carreira. 

 

17. SISTEMA DE GESTÃO DA SME: Desenvolver o sistema de 

gestão da SME, através do programa E-Cidades com a 

capacitação de servidores. 
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18. CRIAÇÃO DOS PROGRAMAS ALUNO MONITOR E 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Criar o Programa ALUNO MONITOR E 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: realização de reforço escolar no 

contraturno da Escola em parceria com estagiários das universidades 

e com apoio do “Aluno Monitor”, ou seja, aquele que se destaca dos 

demais no processo de ensino aprendizagem. 

 

19. APOIO A EVENTOS CULTURAIS:  

 

19.1. Manter apoio aos projetos AGRINHO, Feira das Ciências 

Municipal entre outros.  

19.2. Participar e apoiar eventos Municipais da Cultura local, tais 

como: Campereada, Semana de Sant’Ana, Semana da Pátria, 

Semana Farroupilha, dentre outros. 

 

20. FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO: Organizar e efetivar, com 

apoio da Secretaria de Cultura da cidade e do Departamento de 

Cultura de Rivera, a Feira Internacional do Livro.  

 

21. LEI DE GESTÃO DEMOCRÁTICA: Nomear comissão para a 

revisão da Lei de Gestão Democrática, com a finalidade de criar 

mecanismos de descentralização para o desenvolvimento das 

escolas municipais, garantindo a autonomia pedagógica e 

financeira, com a fiscalização e deliberação dos CPMs e 

Conselhos Escolares. 

    

22. CAPACITAÇÃO CONTINUADA: Oferecer capacitação 

continuada aos professores, equipes pedagógicas, funcionários e 

equipes administrativas através de Semana Pedagógica, 

palestras, seminários, buscando parceria com o IRD, APROVA, 

EXATTUS, Cultural, Polo UAB, UERGS, UNIPAMPA, URCAMP, 

dentre outras instituições.  

 

23. AMBIENTES VIRTUAIS “PLATAFORMA MOODLE”: Utilização 

permanente e contínua da plataforma Moodle da SME, com a 

aquisição de serviço de disponibilização de conteúdo e material 

educacional.  

 

24. NÚCLEO DE PESQUISA SOCIAL EM REDE: criar junto a SME 

um núcleo de pesquisa capaz de identificar, registrar, fazer 
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encaminhamentos e monitorar os casos de trabalho infantil, 

violência física, psicológica e abuso sexual de crianças e 

adolescentes das escolas municipais, bem como os casos de 

bullying, buscando apoio da rede estadual através do CIPAVE. 

 

25. PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO USO DE DROGAS E 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: Criar o Programa de 

Enfrentamento ao Uso de Drogas e Gravidez na Adolescência em 

parceria com os estudantes da rede municipal de ensino. 

 

26. PROGRAMA JARDINEIRO MIRIM: Criar o Programa Jardineiro 

Mirim, com a finalidade de estimular o embelezamento das escolas 

municipais e a criação de hortas. 

 

27. ENFRENTAMENTO AO RACISMO E RESPEITO À 

DIVERSIDADE: Criar no âmbito das escolas municipais um projeto 

de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade. 

 

28. SEDE DA SME: Mudar a sede da SME para um prédio com 

condições estruturais de atendimento e acessibilidade. 
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EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

SUBEIXO: CULTURA E TURISMO 
 

 

1.CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA: Consolidação 

do Conselho e Fundo Municipal da Cultura. 

 

2. NÚCLEO DE TÉCNICA: Implantação do Núcleo de Técnica para 

elaboração de projetos de cultura e auxílio aos artistas locais.  

 

3.CALENDÁRIO CULTURAL: Desenvolver parcerias com entidades 

tradicionalistas para divulgação dos eventos realizados durante o 

ano. 

 

4. DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA: Realizar eventos culturais 

com os talentos locais nos bairros da cidade.  

 

5. CULTURA POPULAR: Promover a visibilidade da Cultura Popular 

através da definição de espaços para Batalhas de Hip-Hop, 

ensaios de bandas locais, promoção de Festivais de Bandas 

Marciais e outros.  

 

6. ACERVO CULTURAL DO MUNICÍPIO: Buscar parcerias com 

instituições de ensino para inventariar, realizar curadoria e 

digitalização de todo acervo cultural do município. 

 

7. PRODUTO CULTURAL: Explorar como produto cultural “A 

Fronteira Livramento/Rivera”. 

 

8. MASCOTE SANTANENSE: Estabelecer concurso para a escolha 

de um personagem que simbolize o Produto Cultural “A Fronteira 

Livramento/Rivera”. 

 

9. CAFÉ NA PRAÇA: Promover a chamada pública para Parceria 

Público Privada, com a finalidade de executar o projeto Café na 

Praça, junto a Praça General Osório. 
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10. TURISMO NA ESCOLA: Dar continuidade à parceria já existente 

para a realização do Projeto Turismo nas Escolas. 

 

11. CASA NA EXPOINTER: Retomar a Casa de Santana na 

EXPOINTER, com a finalidade de dar visibilidade ao município, 

bem como aos produtos santanenses e ao seu artesanato. 

 

12. ASSOCIAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS: Apoiar e incentivar a 

representatividade dos artistas locais, com a criação de 

associações de artistas locais. 

 

13. FESTIVAIS DE MÚSICA: Retomar a realização de Festival de 

Música Tradicionalista e realizar Festival de Música de outros 

gêneros musicais.  

 

13.1. Realizar Festival Canta Mulher. 

 

14. HOMENAGENS A TALENTOS SANTANENSES: Inaugurar a 

Praça Nelson Cardoso e o Largo Carlos Urbin. 

 

15. ORQUESTRA JOVEM BINACIONAL: Criação de uma Orquestra 

Jovem Binacional formada por crianças, adolescentes e jovens das 

cidades de Santana do Livramento e Rivera. 

 

16. CULTURA BINACIONAL: Realizar a Feira Internacional do Livro 

Binacional, promovendo a aproximação com o Departamento de 

Cultura e Turismo de Rivera-UY, em parceria com a Secretaria de 

Educação do Município. 

 

17. CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS: Unificar o calendário 

anual de eventos municipais. 

 

18. CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL: Em parcerias com 

entidades da sociedade civil e apoio de recursos federais, 

transformar a Chácara da Prefeitura em um Centro de Eventos 

Municipal, contemplando ali entidades tradicionalistas, grupos de 

visitantes com Motorhome, pista de Motocross, grupos de som 

automotivo, estrutura física para shows, praça de alimentação e 

outros. 
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19. FESTIVAIS GASTRONÔMICOS: Apoiar a realização do Festival 

de Enogastronomia e Ovino e Vinho. 

 

20. ARTE NA ESCOLA: Promover e incentivar projetos de educação 

artística dentro da rede pública municipal. 

 

21. PARQUE INTERNACIONAL: Retomar o Projeto de 

Ressignificação do Parque Internacional em parceria com Rivera, 

bem como iniciar o trabalho da Comissão Binacional eleita pelas 

duas cidades. 

 

22. FERRADURA DOS VINHEDOS: Buscar apoio junto a Bancada 

Gaúcha para asfaltar a Ferradura dos Vinhedos, cujo projeto está 

pronto e tem o custo de 20 milhões de reais. 

 

23. REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS: Buscar recursos para 

revitalização do prédio da Biblioteca Municipal, cujo projeto já está 

pronto, e organizar calendário para a recuperação dos demais 

espaços públicos (Casa David Canabarro / Sala Cultural / Sala de 

Cultura / Estação Cultura). 

 

24. PROJETO LIVRAMENTO 200 ANOS: Formatar um plano 

juntamente com todos os Conselhos Municipais para a chegada 

dos 200 anos de Sant’Ana do Livramento, que envolva 

Infraestrutura, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Embelezamento 

da cidade, estabelecendo as prioridades.   

 

25. CARNAVAL: Apoiar e incentivar a realização do carnaval e 

fomentar a captação de recursos e geração de emprego e renda, 

pelas escolas de samba, através de oficinas de músicas, danças, 

artesanatos, alimentação, dentre outros produtos artísticos.  

 

26. SINALIZAÇÃO: Promover a Sinalização dos locais Turísticos de 

Sant’Ana do Livramento. 

 

27. TAXA DE TURISMO: Promover debate com o Conselho de 

Turismo e o segmento hoteleiro da cidade para a criação da Taxa 

de Turismo, com a finalidade de garantir a auto sustentabilidade do 

setor. 
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28. SELO TURÍSTICO FRONTEIRIÇO: Criação de um Selo Turístico 

Fronteiriço para qualificar rede de atendimento ao turista, bem 

como os locais de venda de produtos da terra. 

 

29. APLICATIVO CONHECENDO LIVRAMENTO: Buscar parceria 

com o IFSul para a criação do aplicativo Conhecendo Livramento, 

onde constarão os pontos turísticos culturais, gastronômicos e 

outros. 

 

30. TREM TURÍSTICO: Retomar as tratativas iniciadas em 2017 para 

implantar o Trem Turístico de passeio nas vinícolas locais, em 

parceria com a iniciativa privada. 

 

31. TOUR GASTRONÔMICO: Organizar tour gastronômico junto às 

entidades tradicionalistas de nosso município. 

 

32. FESTIVAIS: Apoiar festivais como o Enogastronômico, Ovino e 

Vinho, Choriceva, dentre outros. 
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EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

SUBEIXO: TRABALHO, RENDA E ECONOMIA CRIATIVA 

 

1. FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA: Estimular a 

implantação Feiras de Artesanato e Gastronomia e Agricultura 

Familiar. 

 

2. LOCAIS PARA ESTABELECER AS FEIRAS: Estabelecer locais 

nas cinco regiões do município para a realização de feiras. 

 

3. PROJETO EMPREENDEDORISMO: Implantar o Projeto 

Empreendedorismo no bairro, em parceria com as lideranças 

comunitárias, oferecendo em comodato Fábrica de Blocos, Fábrica 

de Chinelos, Fábrica de Fraldas e Fábrica de Esponja. 

 

4. SELO DE PRODUTOS SANTANENSES: Apoiar iniciativas 

empreendedoras e da economia criativa, criando o Selo de 

Produtos Santanenses. 

 

5. DIA DA COMIDA GOURMET: Criar uma legislação para os Food 

Trucks e local com estrutura para a realização do Dia da Comida 

Gourmet. 

 

6. SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS: Promover a sistematização de 

dados sobre empresas, prestadores de serviços cadastrados em 

todos os setores a atividade do município, junto a Secretaria da 

Fazenda. 

 

7. CRIAÇÃO DE STARTUPS: Incentivo para a criação de startups, 

oferecendo local e logística para sua instalação. 

 

8. PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR: Criar o programa 

Jovem empreendedor, estimulando o empreendedorismo jovem, 
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realizando parceria com as universidades para a capacitação dos 

jovens. 

 

9. COMPONENTE CURRICULAR EMPREENDEDORISMO 

JOVEM: Incluir o Componente Curricular Empreendedorismo 

Jovem, na rede municipal de ensino. 

 

10. ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL): Estimular a criação das 

APL’s, da ovinocultura e apicultura. 

 

11. INCUBADORAS DO DISTRITO INDUSTRIAL: Reativar e 

fomentar as incubadoras de empresas no Distrito Industrial, 

buscando recursos através de emendas parlamentares para sua 

reestruturação total. 

 

12. BANCO POPULAR MUNICIPAL: Resgatar o Banco Municipal de 

Financiamento de Projetos para pequenos empreendedores, com 

acesso de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), através da apresentação de projetos. 
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EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

SUBEIXO: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

1. EVENTOS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Incluir eventos de 

tecnologia e inovação promovidos pelo IFSul e pelas 

Universidades no Calendário de Eventos do Município. 

 

2. FEIRA DE CIÊNCIAS: Incentivar a realização de Feira de Ciências 

nas escolas do município. 

 

3. OLIMPÍADAS:  

 

3.1. Incentivar a participação das escolas do município na 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP), Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL) e Feira 

Nacional de Ciência e Tecnologia. 

3.2. Realizar Olimpíada Municipal de Ciência e Tecnologia; 

 

4. POLO TECNOLÓGICO BINACIONAL: Trabalhar para a 

implantação do Polo Tecnológico Binacional, em parceria com 

Universidades, Entidades Empresariais, Institutos e Poder Público 

local, Estadual e Nacional, juntamente com a cidade de Rivera. 

 

5. STARTUPS: Apoiar iniciativa de criação de Startups nas diversas 

áreas do conhecimento. 
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EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

SUBEIXO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

1. COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: 

Regulamentar a Lei municipal de N° 6.168/2012 para implantar a 

Coordenadoria de Relações Internacionais ligada ao gabinete da 

prefeita, que manterá contato permanente com o respectivo setor 

da Intendência de Rivera. 

 

2. FÓRUNS INTERNACIONAIS: Inserir o município de Sant’Ana do 

Livramento em fóruns internacionais de paradiplomacia para o 

desenvolvimento de parcerias estratégicas e captação de recursos 

em fundos internacionais (Ex.:Mercocidades, FONARI, BID, União 

Europeia FOCEM). 

 

3. LINHA DE ÔNIBUS BINACIONAL: Dar continuidade ao projeto 

iniciado em 2017 para implantar linha de ônibus binacional, com a 

finalidade de beneficiar estudantes e a população em geral.  

 

4. SELO FRONTEIRIÇO DE PRODUTOS DE LIVRAMENTO E 

RIVERA: Desenvolver em parceria com Rivera o selo fronteiriço de 

produtos de Livramento e Rivera. 

 

5. COMITÊ BINACIONAL DE SAÚDE: Retomar e fortalecer o 

Comitê Binacional de Saúde. 

 

6. COMITÊ BINACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: Criar o comitê 

binacional de Direitos Humanos entre Sant’Ana do Livramento e 

Rivera para Desenvolver Comissão Mista Binacional com 

participação governamental e representantes da sociedade civil 

organizada das duas cidades, com a finalidade de estabelecer 

protocolos para situações de violência contra a mulher, crianças 

em situação de risco e de rua, trabalho infantil, abuso sexual e 



  
  

37 
 

físico de crianças e adolescentes, tráfico de seres humanos, 

pessoas refugiadas e adultos em situação de rua. 

 

7. CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Desenvolver projeto, cuja 

candidatura de Sant’Ana de Livramento foi aprovada, junto a 

Comunidade Europeia com foco na Inclusão Social e Produtiva da 

população de catadores, preservação do meio ambiente e 

economia social. 

 

8. CAPTAÇÃO DE APOIO: Buscar aproximação com as 

Embaixadas de outros países que apoiam projetos sociais de 

países em desenvolvimento.  
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EIXO III – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  

 

 

SUBEIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO  

 

PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

1. MEIO AMBIENTE: 

 

1.1. Licitação para a coleta de lixo urbano, rural, seco e hospitalar. 

 

1.2. Implantar a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos, a iniciar pelos 

órgãos públicos municipais.  

 

1.3. Proteção, limpeza e conservação dos arroios, nascentes e 

Aquífero Guarani. 

 

1.4. Ampliar e readequar o programa de incentivos para a vinda de 

mais Parques Eólicos para o município. 

 

1.5. Ampliar, fortalecer e dar a autonomia de fiscalização para o 

Departamento de Meio Ambiente (DEMA). 

 

1.6. Resgatar o Programa Cidade Linda, do Programa de 

Educação Ambiental. 

 

1.7. Retomar o Projeto URBAL, juntamente com Rivera, 

fortalecendo o turismo ambiental na APA do Ibirapuitã. 

 

 

2. INFRAESTRUTURA URBANA: 

 

2.1. PLANO DE MANUTENÇÃO TOTAL: Implantar um o Plano de 

Manutenção Total. Haverá verificação diária de veículos e 

equipamentos das secretarias, para melhor gestão e manutenção 

da frota. 
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2.2. PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS: Realizar a padronização 

de veículos das secretarias, maquinários e equipamentos para 

melhor gestão e manutenção da frota. 

 

2.3. SISTEMA DE RASTREAMENTO: Contratar sistema de 

rastreamento em todos os veículos das secretarias. 

 

2.4. REESTRUTURAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA: 

Reestruturação da Oficina Mecânica, com equipamentos e 

pessoal. 

 

2.5. OPERADORES DE MÁQUINAS: Realizar levantamento do 

quadro de operadores de máquinas e realizar reciclagem da 

habilitação. 

 

2.6. RENOVAÇÃO: Buscar recursos para a aquisição de 

equipamentos, maquinários e veículos. 

 

2.7. CEMITÉRIO MUNICIPAL: Realizar reforma no Cemitério 

Municipal, construindo duzentas gavetas e trezentos ossários, 

conforme TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado pelo 

município. 

 

2.8. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS: Estruturar 

o Plano de Recuperação de Vias Urbanas – PRÓ-VIAS 

Livramento, com prioridade para o asfaltamento das vias 

estruturadoras por onde passa o transporte coletivo. 

 

 

2.9. PLANO DE RECUPERAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE 

CALÇADAS: Estruturar Plano de Recuperação e Acessibilidade 

de Calçadas, com incentivo aos proprietários, através de 

premiações e reconhecimento público. 

 

2.10. PLANO DE ACESSIBILIDADE: Estruturar Plano de 

Acessibilidade para prédios públicos municipais. 
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2.11. FERRADURA DOS VINHEDOS - Executar projeto e articular 

junto ao Governo do Estado para retomada do processo para 

asfaltamento da estrada municipal trecho ERS 654 (Passo do 

Guedes) à VRS 803 (Vila Palomas), que liga a Vinícola Santa 

Colina à Vinícola Miolo, para fazer avançar o Projeto Turístico 

Ferradura dos Vinhedos, proposto pela UNIPAMPA. 

 

2.12. SINALIZAÇÃO DE RUAS E ACESSOS TURÍSTICOS: 

Recuperar a política de sinalização de ruas e acessos turísticos. 

 

2.13. LEILÃO DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS: Realização 

de um leilão, para a venda dos equipamentos sucateados no pátio 

da secretaria. 

 

2.14. RESSIGNIFICAÇÃO DO ARROIO CAROLINA: Buscar 

recursos para execução do Projeto de Revitalização do Arroio 

Carolina, que prevê desassoreamento, recuperação das margens 

e mata nativa, criação de espaços públicos como: praças, pistas 

de caminhada, iluminação e reassentamento das famílias que 

residem em suas margens. 

 

2.15. REDE PLUVIAL: Buscar recursos para recuperar a rede 

pluvial da Avenida João Goulart, inserindo o reenquadramento das 

ruas da Vila Brisola.    

 

2.16. AEROPORTO: Realizar gestão junto ao Governo Federal, 

buscando a binacionalização do aeroporto de Rivera. 

 

 

3. MOBILIDADE URBANA: 

 

3.1. MANUTENÇÃO: Buscar recursos para manutenção de pontes 

e asfaltamento de vias. 
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3.2. ESTACIONAMENTO ROTATIVO: Retomar a implementação 

do estacionamento rotativo conforme lei municipal, realizando sua 

licitação. 

 

3.3. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL: 

Realizar licitação para Concessão de Transporte Público 

Municipal, ampliando as linhas de atendimento e qualidade do 

transporte. 

 

3.4. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Manutenção anual de toda 

sinalização de trânsito e semáforos do município. 

 

3.5. PLANO DE GESTÃO DE TRÂNSITO: Estruturar Plano de 

Gestão de Trânsito – nova sinalização, novos semáforos. 

 

3.6 SEGURANÇA NO TRÂNSITO: Sistema de Radar fixo e móvel, 

Implantação de Smartphones com talonário eletrônico, Controlador 

de infração em semáforo FURÃO, Implementação da tecnologia 

Reconhecimento Inteligente de Caracteres (OCR) nas viaturas e 

quebra-mola modular. 

 

3.7 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO: com 

sistema de rede e servidor afim de tornar a informação disponível 

a todos, para não deixar essas informações centralizadas em 

apenas um computador. 

 

3.8. MUDANÇA NA SEDE DA SECRETARIA DE TRÂNSITO: a 

instalação da nova sede da Secretaria de Trânsito seria na antiga 

escola municipal Silvio Ribeiro. 

 

 

3.9. CICLOVIA: Verificar junto ao Plano Diretor a possibilidade de 

implantar ciclovia interligando as seguintes vias: cerro do caqueiro, 

Francisco Reverbel de Araújo Góes, Camilo Alves Gislei, Manuel 

Prates Garcia e Daltro Filho. 
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3.9. VIA PÚBLICA: Desenvolver projeto e encaminhar Lei 

autorizativa para a Câmara Municipal solicitando a abertura de 

uma via pública ligando a Avenida Mal. Mallet, próximo à Vila 

Julieta, à Rua Mario Motta, interligando a Vila Colina dos Santos à 

Vila Julieta. 

 

3.10. PROLONGAMENTO DA RUA DOS ANDRADAS: 

Desenvolver projeto para o prolongamento da Rua dos Andradas 

até o acesso à Vila Planalto. 

 

3.11. ASFALTAMENTO: Execução do asfaltamento da Avenida 

Brasília com ligação até a Camilo Alves Gisler, Manoel Prates 

Garcia, Avenida Daltro Filho até João Goulart.  

 

3.12. PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO da Avenida Paulo 

Labarthe (Brasil) e Frederico Diaz (Uruguai): Desenvolver 

projeto para captação de recursos para pavimentação e 

urbanização da Avenida Paulo Labarthe (Brasil) e Frederico Diaz 

(Uruguai), através de um projeto de execução integrada com a 

Intendência de Rivera. Início junto ao DAE até o Bairro São Paulo, 

fazendo uma ligação Centro-Armour, sobre a linha divisória. 

 

3.13. URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA 13 DE MAIO: 

Desenvolver projeto para urbanização do trecho da Rua 13 de 

Maio, entre a Avenida Tamandaré e a Avenida João Pessoa. 

 

3.14. PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO: Desenvolver o 

Programa Educação no Trânsito. 

 

 

 

4. EMBELEZAMENTO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA: 

 

4.1. VIVEIRO MUNICIPAL NA CHÁCARA DA PREFEITURA: 

Estruturar o Viveiro Municipal na Chácara da Prefeitura para fins 

de embelezamento da cidade. 
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4.2. PLANO DE LIMPEZA URBANA: Estruturar Plano de Limpeza 

Urbana – varrição, pintura de meio fio, capina, desentupimento de 

valas, bocas de lobo e dragagem dos arroios Carolina e Maragato. 

 

4.3. LIMPEZA: Limpeza permanente e contínua de praças, 

parques e vias públicas. 

 

4.4. O PARQUE DO BATUVA: Reestruturar o Parque do Batuva, 

através de parceria público-privada para a construção de espaços 

artísticos, concha acústica, pista de caminhada e corrida, quadras 

poliesportivas, ciclovias e iluminação dos locais de uso comum e 

espaços de gastronomia. 

 

4.5. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS: Desenvolver projeto para 

implantação de rede de baixa tensão de cinco quilômetros para a 

instalação de luminárias ao longo da BR 158, com início no final da 

Avenida João Goulart até o Posto de Controle da Policia 

Rodoviária Federal, incluindo os trevos de acesso à BR 293, ao 

Terminal Aduaneiro do Porto Seco e o que corta a Avenida Dom 

Pedro II. 

 

5. DAE 

 

5.1. PROJETOS DE SANEAMENTO: Concluir os projetos de 

saneamento da bacia do Prado, Jardim Europa e Tabatinga. 

 

5.2. REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO: Realizar o estudo e 

mapeamento da Rede Pluvial do Município. 

 

5.3. MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA: Implantar as metas estabelecidas 

pelo Plano Municipal de Saneamento que prevê a modernização e 

ampliação do sistema de fornecimento de Água pelo DAE. 

 

5.4. SISTEMA DE SANEAMENTO E COLETA DE ESGOTO DO 

BAIRRO BELA VISTA: Desenvolver projeto para captação de 
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recursos para implantação do sistema de saneamento e coleta de 

esgoto do Bairro Bela Vista. 

 

5.5. CRIAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA: Criar empresa pública vinculada 

ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) para a comercialização 

da água de Sant’Ana do Livramento, “A melhor água do mundo,” 

com criação de marca própria, contabilidade separada, máquina 

sopradora para fazer garrafa. O recurso advindo da venda da água 

de mesa santanense será revertido na ampliação da rede de 

esgoto do município. 

 

5.6. REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO: Revitalizar o 

laboratório do Departamento de Água e Esgoto DAE para 

certificação da qualidade da água de Sant’Ana do Livramento. 

 

5.7. AMPLIAÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS: Ampliar a perfuração de poços no interior do 

município em parceria com o governo do Estado.  

 

5.8 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (tapa-buraco): Operação 

permanente da recuperação asfáltica nos bueiros do DAE.  
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EIXO III – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  

 

 

SUBEIXO: DESENVOLVIMENTO RURAL  

 

1. GEORREFERENCIAMENTO: Realizar georreferenciamento da 

área rural do município. 

 

2. FUNDAPEPER: Fortalecer o Fundo de Apoio ao Pequeno 

Empreendedor Rural (FUNDAPEPER), segundo Lei 3.356/95, 

juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

(COMDER). 

 

3. DOAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS: Aplicar a legislação 

vigente para recebimento de doações de produtores rurais em 

contrapartida de obras realizadas pelo município, documentando 

doações recebidas. 

 

4. PADRONIZAÇÃO: Realizar a padronização de veículos da 

agricultura, maquinários e equipamentos para melhor gestão e 

manutenção da frota. 

 

5. COMPRA DE EQUIPAMENTOS: Captar recursos para compra de 

equipamentos que prestam serviços na área rural. 

 

6. SISTEMA DE RASTREAMENTO: Implantar sistema de 

rastreamento em todos os veículos da Secretaria de Agricultura.  

 

7. CAPACITAR A MÃO DE OBRA: Qualificar e capacitar a mão de 

obra dos servidores da área rural. 

 

8. PATRULHA AGRÍCOLA: Organizar e ampliar o serviço de 

atendimento da Patrulha Agrícola. 
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9. PARCERIAS: Retomar e fortalecer as parcerias com órgãos 

técnicos do Município, do Estado e da União. 

 

10. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO: Incentivar a política 

de associativismo e cooperativismo, oferecendo capacitação aos 

diferentes segmentos. 

 

11. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Realizar a regularização 

fundiária das casas dentro da chácara da prefeitura. 

 

12. PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS: 

Implantar o Plano de Recuperação das Estradas Rurais, bem como 

o Conselho Municipal de Recuperação das Estradas Rurais e o 

fundo de recuperação de estradas rurais, com aporte do município 

através dos recursos do ITR. 

 

13. ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DA OVINOCULTURA: 

Apoiar a consolidação do APL da Ovinocultura. 

 

14. ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DO MEL: Apoiar a 

consolidação do APL do Mel. 

 

15. INSPEÇÃO DE PRODUTOS: Criar o Serviço de inspeção de 

produtos de origem vegetal municipal. 

 

16. AGROINDÚSTRIA DO MUNICÍPIO: Revisar a legislação de 

apoio ao fortalecimento das agroindústrias do Município, 

estimulando o surgimento de novas. 

 

17. HORTO MUNICIPAL: Implantar o horto municipal. 

 

18. HORTAS COMUNITÁRIAS: Implantar o Programa de Hortas 

Comunitárias. 

 

19. PEQUENOS PRODUTORES SANTANENSES: Apoiar as feiras 

dos pequenos produtores santanenses. 
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20. MOSTRUÁRIO DOS PRODUTOS SANTANENSES: Buscar 

parcerias com o comércio local para a venda dos produtos 

santanenses com mostruário próprio. 

 

21. PRODUTOS DE ORIGEM SANTANENSE: Buscar recursos para 

implantação de um laboratório de certificação de produtos de 

origem santanense. 

 

22. PRODUTOS DE SANTANA: Apoiar a iniciativa de criação da 

marca “Produtos de Santana”. 

 

23. VALE–FEIRA: Implantar o Vale-Feira para os servidores públicos 

municipais, a fim de que seja utilizado nas feiras de pequenos 

produtores de Sant’Ana do Livramento. 


