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INTRODUÇÃO
Este plano de governo busca a viabilização de uma Santana do
Livramento desenvolvida e preparada para as próximas gerações,
pautamos nosso trabalho na projeção de novos investimentos em nosso
município, para isso, necessitamos “preparar a casa” para esses avanços,
e isso passará por um gestão pautada nos resultados, na legalidade, na
impessoalidade, na moralidade, na publicidade, na eficiência e na
economicidade.
Santana do Livramento necessita de seriedade, compromisso e diálogo
para avançarmos, os itens propostos neste plano foram construídos
através de um profundo diálogo com membros da comunidade, e uma
análise cuidadosa e técnica do orçamento público e da estrutura
organizacional do nosso Executivo.
Delegada Ana Tarouco e Evandro Gutebier firmam um novo compromisso
com todos os Santanenses, de trabalhar incansavelmente no resgate da
esperança dos munícipes com a Administração Municipal, através do
trabalho, da união e dos resultados.

2.1 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

AMPLIAÇÃO DO FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR.
Buscar a viabilização de convênios juntos ao Governo Federal e Governo
Estadual para incentivo a agricultura familiar.
VALORIZAÇÃO DOS PRODUTORES LOCAIS
Estimular o uso de produtos advindos de produtores locais e regionais.
EVITAR A ERRADICAÇÃO RURAL
Valorizar e incentivar a permanência das pessoas no campo garantindo
trabalho e qualidade de vida.
CAMINHOS DA COLHEITA
Promover parcerias entre produtores e instituições de ensino e pesquisa
na área, melhorando a qualidade e eficiência do plantio e da colheita
através de assessoramentos na área.

2.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL

ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO COMBATE
A FOME.
Alocação de um espaço público para a implementação do projeto ‘Você
sem fome’ onde todos os dias serão servidos um prato feito de almoço e
janta para pessoas cadastradas e em comprovada situação de
vulnerabilidade social. O projeto objetiva não só fazer frente ao combate
a fome no município, bem como garantir uma geração de renda aos
pequenos produtores da agricultura familiar que farão o fornecimento de
alimentos, frutas e verduras.
O projeto contará com uma nutricionista do Município que fará o cardápio
de forma balanceada.
APOIO AOS CENTRO DE REFERÊNCIA
Incentivar oficinas nos CRAS e no CREAS, fomento na estruturação e
manutenção da rede de atendimento, com foco na gestão de pessoal e
material.
PREFEITURA NO BAIRRO
Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas
através do Projeto “Prefeitura no Bairro”, visando atender as
necessidades da população em cada bairro seguindo suas prioridades.

2.3 BINACIONALIDADE

DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES BINACIONAIS
Departamento destinado a ações cooperadas entre as cidades gêmeas
nas áreas de turismo, segurança e tecnologia.

2.4 COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19

DIÁLOGO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
Buscar um diálogo com todas as classes (EMPRESARIADO, ORGÃOS
DE SAÚDE, REPRESENTANTES DA COMUNIDADE E A GESTÃO
PÚBLICA) para a elaboração de medidas em conjunto, que busque o
equilíbrio necessário para enfrentarmos a pandemia do COVID-19.
ESTRUTURA NO COMBATE A PANDEMIA
Buscar recursos para a estruturação no combate a covid-19 através da
destinação de epis suficientes a equipes da linha de frente.
VACINAÇÃO
Estruturar um grupo de estudo para acompanhar os avanços da ciência
na cura para a covid-19 (vacina) bem como abrir uma linha de atuação
para a aquisição da vacina quando viabilizada.
BUSCAR MAIS LEITOS DE UTI.
Buscar viabilizar junto aos governos federal e estadual leitos para UTI.

2.5 CULTURA

FOMENTO A DIVERSIDADE ARTÍSTICA
Potencializar as ações da Secretaria de Cultura, aproximando a gestão
pública dos diversos segmentos artísticos e culturais da Cidade.
FOMENTO DE FESTIVAIS TRADICIONALISTA
Festivais que busquem a manutenção da tradição gaúcha e fronteiriça.
FRONTEIRA INTEGRADA
Diálogo em busca de um Calendário Único de Eventos, permitindo uma
melhor alocação de recurso e distribuição de setores culturais, buscando
igualdade entre as culturas, etnias e suas manifestações plurais.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Uso da Biblioteca Municipal para oficinas de educação ambiental e
educação fiscal junto às escolas da Cidade, objetivando a formar uma
geração comprometida com o meio ambiente e com as questões fiscais
que podem alavancar o crescimento municipal.
LIVRAMENTO 200 ANOS
Semana de atividades em celebração aos 200 anos de Santana do
Livramento.
FESTIVAL DE TALENTOS SANTANENSE
Buscar a viabilização de um festival de valorização cultural e artístico dos
diversos segmentos santanenses.

2.6 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MERCADO PÚBLICO SANTANENSE
Alocação de espaço público para a exposição e revenda de produtos
tipicamente Santanenses, a fim de devolver nossa identidade, permitindo
aos turistas e demais interessados conhecer um pouco da nossa história
produtiva, o que acabará por fomentar a circulação de renda.
Ainda neste local, as Escolas terão espaço para visitação e também o
estudo e divulgação na comunidade escolar da produção do Município,
potencializando o conhecimento de nossos alunos bem como
despertando seu interesse para as diversas áreas de atuação no mercado
de trabalho.
DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO DE ORÇAMENTO PÚBLICO
Departamento que visa o planejamento estratégico arrecadatório,
buscando maior eficiência e identificação de gargalos que comprometam
a capacidade financeira do município.
FOMENTO PARA A CAPACIDADE ARRECADATÓRIA DO MUNICÍPIO
Viabilizar concurso para Fiscais Tributários.
VOCÊ CONTRIBUINTE
Campanha de conscientização do contribuinte para a importância da sua
participação na arrecadação municipal, como forma de permitir maiores
investimentos por parte dos gestores.

SAÚDE EMPRESARIAL
Programa de apoio ao microempresário e microempreendedor, onde o
Executivo através de profissionais e parceiros vai ao encontro das
pequenas empresas com programas de assessoramento financeiro,
administrativo e contábil.

2.7 EDUCAÇÃO

MAIS INTERNET
Buscar junto as empresas do Ramo alternativas para a ampliação dos
serviços de internet nas Escolas da Zona urbana e rural, pois a
disponibilização de computadores, apenas, não garante o acesso a uma
educação mais inclusiva e digital.
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Atualizações periódicas nas temáticas de atuação dos professores,
permitindo o constante aprimoramento daqueles que são responsáveis
por formar nossa geração de profissionais.
NORMATIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Revitalização e manutenção da frota do transporte escolar do programa
Caminho da Escola, com uso da tecnologia para o fomento da
manutenção da frota e segurança dos alunos, bem como normatizar as
relações transporte e comunidade escolar.
AMPLIAÇÃO DE VAGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Fomento de vagas na rede escolar (creches), bem como a ampliação do
horário de atendimento das mesmas permitindo que os responsáveis que
necessitem (comprovadamente) tenham um suporte para trabalhar.
FEIRA DAS PROFISSÕES
Buscar Parcerias com as Universidades, Institutos e parceiros do
município para a realização de uma semana destinada ao público
estudantil.
CONCURSO PÚBLICO
Realização de Concurso Público para os cargos de magistério, ou
chamamento de aprovados em concurso.
AGRICULTURA ESCOLAR
Incentivar a agricultura escolar (horta escolar) para uso dos alunos,
auxiliando na aprendizagem e na alimentação saudável.

POLO TECNOLÓGICO BINACIONAL
Ampliação e fomento ao Polo Tecnológico, buscando o fomento do
empreendedorismo através de incubadoras de boas ideias, com reflexos
também na questão do êxodo de conhecimento.
CENTRO DE PESQUISA ESTUDANTIL
Criar o Centro de Pesquisa Estudantil, com acesso grátis a internet para
fins de pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública.

2.8 ESPORTE E LAZER

CAMPEÃO SANTANENSE
Buscar a viabilidade junto a programas de esporte e emendas
parlamentares, a construção de um ginásio poliesportivo municipal.
CAMPEONATOS SANTANENSES
Apoio a realização de campeonatos amadores municipais.
CAMINHOS PELO ESPORTE
Ampliar as ações municipais com a juventude atuando na prevenção,
educação e conscientização dos jovens através de programas e projetos
que desenvolvam suas habilidades sociais e esportivas, através de uma
estrutura na secretaria/departamento de esporte para promover uma porta
de apoio, auxilio e incentivo para que organizações filantrópicas
(escolinhas de futebol, judô, etc.) busquem recursos para o incentivo do
esporte junto ao Governo do Estado e Federal.
ESPORTE NO BAIRRO
Revitalizar e realizar a manutenção das quadras de esportes
poliesportivas e campos de futebol nos bairros da cidade.

2.9 GESTÂO/GOVERNO MUNICIPAL

GESTÃO COLABORATIVA
 Lançamento de um APP que objetiva o engajamento dos usuários
das políticas públicas, encaminhamento de demandas pontuais,
consulta de legislações, pregões e licitações, e integração com o
Portal da Transparência.



Implantação de um sistema de emissão de boletos para
pagamentos de tributos, visando desburocratizar o atendimento e
o implemento do serviço ao contribuinte.

FISCALIZAÇÃO COOPERADA
Abertura de um canal, pautado na transparência. Onde o contribuinte
possa encaminhar imagens e informações de obras públicas, bem como
a população obter informações daquela obra.
GESTÃO INTEGRADA
Reuniões quinzenais com as Secretarias e Departamentos, buscando a
revisão e a ampliação constante dos planos de trabalho.
SOB NOVA DIREÇÃO
Realização de uma auditoria no primeiro bimestre de governo.

2.10 HABITAÇÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Criar uma Força Tarefa de regularização fundiária.
+ HABITAÇÃO
Ampliar as parcerias com programas habitacionais, visando diminuir o
déficit habitacional municipal.

2.11 GRUPOS VULNERÁVEIS

MULHERES
Através de um consórcio municipal viabilizar a construção de um espaço
para acolhimento da mulher vítima de violência doméstica, hoje
inexistente no Município.
IDOSOS
 Efetivar o repasse de valores do Município para as casas de
acolhimento de idosos em situação de abandono, permitindo uma
melhor qualificação do atendimento.
 Atuar na atualização dos profissionais envolvidos no atendimento
dos Idosos, buscando novas técnicas e o aprimoramento no
cuidado com o próximo.

PESSOAS ESPECIAIS
 AUTISMO: Buscar parceria com instituições adequadas, para
implantação de um espaço para atendimento e maior
desenvolvimento de crianças de espectro de grau autista, com
atendimentos na área de saúde, avaliações com neuropediatra, e
espaço para equoterapia. Viabilizar a execução da Lei Romeo Mion
(implantação de uma carteira de identificação da pessoa de
transtorno do espectro autista).
 OUTRAS ESPECIALIDADES: Buscar um diálogo com
representantes, na busca de uma maior habitabilidade às pessoa
especiais.
Grupos LGNTQI+
Buscar um diálogo com os representantes do grupo, buscando uma
aproximação do poder público com as necessidades.

2.12 INFRAESTRUTURA

INFORMATIZAÇÃO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
Instalar o sistema de rastreamento de frotas, buscando a segurança dos
agentes envolvidos e a transparência das ações públicas.
SETOR DE OBRAS
Reestruturar os Setores e a organização interna dos trabalhos na
Secretarias de Obras Municipal, bem como aliar a tecnologia para o
controle de estoque e de maquinários utilizados.
SUBPREFEITURA
Buscar a Viabilização da implantação de subprefeituras para o melhor
atendimento a demandas das estradas rurais.
AMPLIAÇÃO DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL
Destinação de recursos para aquisição de maquinário para manutenção
de Estradas Rurais.
ECONOMICIDADE PROGRESSIVA
 Extinguir gradativamente os alugueis firmados pelo município.
 CENTRAL DE LICITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: Centralização do
processo de compra, controle e distribuição de materiais de
consumo a toda administração municipal, liberando as demais
Secretarias dos encargos burocráticos que giram em torno de
processos licitatórios, o que permitirá uma otimização dos

trabalhos e das aquisições, bem como um maior controle dos
gastos com a coisa pública.
SANTANA + CONECTADA
Incentivar a Inclusão Digital nos Espaços Públicos.
SANEAMENTO BÁSICO
Melhorar e ampliar o tratamento de esgoto da cidade.
VIABILIZAR A USINA DE ASFALTO
Buscar a viabilização do funcionamento da usina de asfalto com
autossuficiência, para obras de revitalização de vias públicas.

2.13 MOBILIDADE URBANA
ÁREA AZUL
Implantação do estacionamento Rotativo.
RECURSOS HUMANOS
Atuar na qualificação dos Agentes de Trânsitos.
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Reforçar as sinalizações, realizar o estudo de vias de transito rápido a fim
de uma assertividade na implementação de redutores de velocidade, ou
semáforos, revitalização das placas de logradouros e sinalização, bem
como das paradas de ônibus em parceria com o setor privado.
Revitalização do módulo da Brigada Militar na entrada do município.
VÍA SEGURA
Aumentar a fiscalização por meio de sistemas eletrônicos, construir
parcerias em conjunto com o CFCs.
PARADA TURÍSTICA
Estabelecimento de uma zona segura e pré-estabelecida para
estacionamento de veículos de grande e médio porte, responsáveis pelo
transporte de turistas, evitando prejuízos a mobilidade urbana nas vias de
maior movimentação.
CAMINHO LIVRE
Fomento a iniciativas que permitam ampliar a acessibilidade de pessoas
com mobilidade reduzida, em órgãos e passeios públicos.

2.14 MEIO AMBIENTE

AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA
Fomento a Cooperativas de coleta seletiva.
CIDADE LIMPA
Estudo para viabilização de identificação de pontos para a colocação de
lixeiras pela cidade.
SUSTENTABILIDADE
Encorajar e viabilizar a utilização de água da chuva em condomínios e
comunidades, bem como em prédios públicos da administração direta e
indireta.
ÁREAS DE LAZER
Ampliar a manutenção e melhorar o estado de conservação das praças,
parques e demais áreas de uso comum do município.
PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
Elaboração de um planto municipal de desenvolvimento socioambiental
que proteja os recursos ambientais (água, ou flora e fauna) e que se
baseie no regramento do uso do solo,

2.15 SAÚDE

SAÚDE PREVENTIVA
Investir na infraestrutura dos Postos, Unidades Básicas e PAM, evitando
a sobrecarga no Sistema de Urgência e Emergência da Santa Casa;
MAIS SAÚDE
Extensão do horário de atendimento dos postos.
INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS E TÉCNICOS DA SAÚDE
EM NOSSO MUNICÍPIO
Investir na tecnologia e na informatização dos dados, a fim de uma maior
eficácia e transparência nas ações de saúde.
ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA
Estruturar um espaço para o funcionamento da Farmácia Solidaria,
buscando a economicidade e a responsabilidade ambiental e social.

TELEMEDICINA
Permitir a triagem e encaminhamentos para consultas médicas via
internet, agilizando o atendimento, a resolução e o retorno do paciente a
rotina normal.
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
Buscar a viabilidade da instalação de um Centro de Tratamento e
reabilitação de Usuários de Drogas com foco na saúde pública e que, se
bem efetivado, terá reflexos amplos também no combate ao tráfico de
drogas, uma realidade municipal.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Ampliação do Atendimento Odontológico
MEU AMIGO QUATRO PATAS
 Fomento a políticas de proteção animal, e a cedência de um
espaço público e profissional para a castração em situações de
abandono e animais de famílias cadastrada no CAD ÚNICO.
 Criar uma rubrica para a saúde animal, com o deslocamento da
questão, que hoje está na secretaria de agricultura, para a de
saúde pública.

2.16 SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL
REATIVAÇÃO DO GGIM (GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
MUNICIPAL)
Buscar a reativação do GGIM, para uma maior integração entre as forças
de segurança e a gestão pública municipal.
VÍA SEGURA
Padronização da Iluminação Pública com a busca do implemento de
100% LED que também acarretará em uma maior economicidade.
REFORÇO URBANO
Realização de Concurso Público para a implementação da Guarda
Municipal.
SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO
Ampliação do sistema de Câmeras de segurança.
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Buscar parcerias junto ao Governo do Estado para a Implantação de um
centro integrado no atendimento especializado a mulher vítima de
violência doméstica.

DRACO (DELEGACIA DE REPREÇÃO AOS CRIMES ORGANIZADOS)
Buscar a viabilidade através de uma parceria, gestão municipal com o
Governo Estadual, para a implementação de uma DRACO em nosso
município, a qual virá especializar também o combate aos delitos rural.

2.17 TURISMO

CONHEÇA SANTANA
Divulgação da rota gastronômica e a implementação de dias temáticos.
LAGO BATUVA
Buscar uma PPP (Parceria Público Privada) para o fomento das
condições de uso e lazer no Lago Batuva, permitindo a construção de
espaços de lazer como pracinhas, churrasqueiras e quiosques a seres
posteriormente disponibilizados aos empreendedores locais, garantindo o
acesso livre e gratuito a comunidade.
ESPORTES NO LAGO
Buscar a construção, via PPP (Parceria Público Privada), de uma área de
corrida em torno do Lago Batuva, permitindo que esportistas tenham um
espaço estruturado e reservado para a prática de suas atividades físicas.

RESGATANDO RAIZES
Programa de resgate dos principais pontos turísticos do município e da
cultura enogastronômica e tradicionalista, para a devida exposição em
plataformas digital da Prefeitura.
QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICO
 Buscar parcerias para a capacitação e suporte aos profissionais do
trade turístico.
 Fortalecer o turismo, ampliando a divulgação de nosso município
para o Brasil e exterior.

CONCLUSÃO
Por meio deste projeto, buscamos atingir cidade e campo com propostas
realizáveis e que vão ao encontro dos anseios da comunidade, ouvidos e
sentidos ao longo do período de elaboração do mesmo. O presente projeto busca
também implementar a pratica de uma gestão colaborativa, inovadora e
transparente com a comunidade santanense, buscando o resgate da
credibilidade da figura pública atuante no município.

