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CARACTERIZAÇÃO

Sant´Ana do Livramento -RS

Sant'Ana do Livramento município brasileiro do estado do Rio Grande do
Sul. Localiza-se a uma latitude 30º53'27" sul e a uma longitude 55º31'58"
oeste, estando a uma altitude de 208 metros, sendo um fronteira seca,
com

a

Cidade

de

Rivera,

no

Uruguai

e

distando

500 km

de Montevidéu (capital do Uruguai), 634 km de Buenos Aires (capital
da Argentina), 2 434 km de Brasília (capital do Brasil) e 380 km do porto
de Rio Grande. habitantes. Possui uma área de 6.941,399 km², sendo o
segundo maior município gaúcho e também da Região Sul. Faz parte
da Região da Campanha do Rio Grande do Sul, sua economia baseia-se no
comércio,

na

agricultura

(produção

de

arroz

e

soja),

na pecuária (bovinos e ovinos) Mais recentemente, vem ampliando a
produção frutífera, com destaque para a fruticultura (peras, pêssegos)
vitivinicultura (viníferas e de mesa) e a olericultura

INTRODUÇÃO
Sant´Ana do Livramento -RS é uma cidade promissora, com enorme
potencial de crescimento e desenvolvimento, e apresenta-se um ótimo
lugar para se viver. A construção e implementação de políticas públicas
voltadas ao povo, para o povo e com o povo em Sant´Ana do Livramento,
é a idealização de um projeto que compartilhamos, e convidamos todos os
cidadãos para estarem juntos conosco na concretização desse ideal.
Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas fazer
algo novo, fazer nossa Santana do Livramento cada dia melhor. Temos
como princípios os valores em favor da Família, do Cidadão, honestidade,
trabalho, respeito, diálogo, transparência e paixão pela cidade e pelas
pessoas que aqui vivem, ao povo santanense, o nosso compromisso
pessoal.
Nosso empenho é de trabalhar para as pessoas, com a força do povo,
slogan de nossa coligação, por isso queremos promover uma gestão
comprometida com a excelência, onde o combate ao desperdício e a
corrupção são o norte da nossa administração. Iremos implementar de
maneira democrática e participativa a integração da sociedade nas
diretrizes e decisões da nossa gestão através da transversalidade, da
implementação de políticas públicas e na construção de uma base legal
sólida, de forma integrada com a gestão e todos que compõem a
administração municipal. Na nossa administração não faltará dedicação,
respeito e carinho ao povo e a este Município, que tanto amamos.
A implementação das nossas ações levará o Município a ter o seu papel de
protagonismo no nosso Estado, para que com muito trabalho e dedicação
possamos alavancar o desenvolvimento, conquistando cada vez mais o
respeito e o respaldo junto a sociedade Santanense.
A Coligação “Com a Força do Povo” possui como princípio de atuação e
por objetivos: Governar com Diálogo, Transparência e Controle Social;
Planejar e implementar a estrutura administrativa; Controle das Contas
Públicas; Cuidar a Vida do Povo; Implantar Políticas Sociais ao povo;
Fortalecer a Educação, a Cultura, o Turismo de Forma Integrada e a
economia com desenvolvimento sustentável, Recuperar a Infraestrutura
Urbana e Rural

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos a Prefeito e
Vice-prefeito da Coligação “Com a Força do Povo,” para a gestão
2021/2024. Nós, Solimar Ico Charopen e Claudio Coronel, temos o
compromisso de uma gestão de União, Diálogo e trabalho para avançar,
com a participação da sociedade, com a força do povo, e transparência
dos atos administrativos, liderando com motivação e empenho, pois
queremos uma cidade plena em todas as áreas de atuação:
PLANEJAR AS AÇÕES DO GOVERNO – COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO
POVO”


Planejar para que a cidade tenha uma evolução e um
crescimento ordenados; definindo prioridades, evitando
desperdício dos recursos públicos, mobilizando esses recursos em
prol dos projetos prioritários, facilitar a busca de novos recursos
nos níveis estadual, federal e internacional e junto à iniciativa
privada, em cumprimento às leis e a Constituição, visando
qualidade de vida e bem estar da população;



Administrar o Município através de um modelo de
planejamento que mobilize a cidade visando trazer EFICÁCIA,
DEMOCRACIA E GESTÃO ESTRATÉGICA PÚBLICA;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” TRAZENDO EFICÁCIA.


Traz eficácia na medida em que incorpora informações,
legitimidade e compromisso com a execução por parte daqueles
que participam;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” PROMOVENDO DEMOCRACIA


Promove a democracia, na medida em que partilha o poder de
decisão entre os diversos setores sociais e econômicos do
município. E aumenta a governabilidade, na medida em que
aproxima a população do governo, com a participação popular na
definição das políticas públicas, na elaboração das peças
orçamentárias nas decisões da vida na cidade;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” GESTÃO E ESTRATÉGICA
PÚBLICA


Gestão comprometida com a transformação da realidade em
que vivem os munícipes, com o avanço democrático, com a redução
das desigualdades e o desenvolvimento econômico e social do
Município;



O Governo, assumindo um papel de mobilizador, articulador e
mediador entre os diversos setores, combinando com todos o
funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso às
informações municipais e as atribuições que irão caber a cada um;



Promover a participação e a presença constante do prefeito e do
vice-prefeito junto à população. A prefeitura sempre estará de
portas abertas para a comunidade e os segmentos representativos
da sociedade;



Valorizar os servidores, respeitando seus direitos e seguir
melhorando suas condições de trabalho, ofertando qualificação aos
servidores de carreira;



Valorizar os Conselhos das diferentes áreas como espaço de
participação nas decisões do governo e buscando o cumprimento
de sua função de controle social;



Favorecer a criação e reorganização de Associações ou
Sociedades de Moradores para cada Bairro e valorizar as já
existentes, incentivando suas atividades em todos seus segmentos,
Associações, Agremiações, Igrejas, em algum seguimento, seja ele:
esportivo, cultural, social, entre outros;



Transformar o CONDECOM em PROCON, que possui maior
poder de fiscalização e cobrança, tendo como eixos de atuação:
atendimento ao esclarecer, conscientizar, educar e informar o
cidadão sobre seus direitos e deveres enquanto consumidores;
orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e
denúncias de consumidores, fiscalizar preventivamente os direitos
do consumidor e aplicar as sanções, quando for o caso, facilitar o
exercício da cidadania por meio da divulgação dos serviços

oferecidos;


Estruturar a Defesa Civil do Município para continuidade do
processo exitoso de captação de recursos, que colocou o Município
em posição privilegiada a nível federal de maior captação de
recursos do Estado do Rio Grande do Sul;



Estruturação do programa georreferenciado para identificação
de todo o patrimônio do Município;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” -DESENVOLVIMENTO


Estruturar, ampliar e fortalecer a “Sala do Empreendedor” a fim
de combater a informalidade da economia por meio dos MEIs –
Microempreendedores individuais;



Estruturar ampliar e fortalecer a “Sala do Investidor” como
ferramenta indutora do desenvolvimento, da geração de trabalho e
renda, reafirmando uma política pública onde o executivo seja
facilitador do empreendedorismo;



Fomentar as iniciativas empreendedoras na incubadora de
empresas do Condomínio industrial;



Ampliar o programa de incentivos para a vinda de mais Parques
Eólicos para o município;.
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” – PLANEJAMENTO



Reestruturar a organização administrativa da Secretaria
Municipal de Planejamento com vistas ao planejamento Geral da
Administração Municipal, no que diz respeito a implantação de
planos, projetos e programas; na elaboração da legislação
orçamentária que compreende o âmbito da administração direta e
indireta, atuando desde o controle até sua execução orçamentária,

no ordenamento e gerencia da política de ordenamento do solo
urbano;


Inserir na estrutura da Secretaria o Departamento responsável
pela captação de recursos e acompanhamento de projetos,
contratos e convênios, ligados à Plataforma + Brasil, com a inserção
de um Setor de projetos, responsável pela projetação
orçamentação, execução e fiscalização das obras;



Elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, conforme
legislação, dando total publicidade e respeitando as prioridades
elencadas pelos cidadãos, criando mecanismos para a participação
de todos os cidadãos santanenses;



Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Leis
orçamentárias anuais de maneira responsável, atendendo a
legislação pertinente e fazendo com que as mesmas sejam
acompanhadas em suas ações, metas e programas;



Estruturar Plano de Recuperação e Acessibilidade de calçadas;



Dar continuidade a Estruturação de Plano de Acessibilidade para
prédios públicos municipais;



Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental e a
implantação da Coleta Seletiva dos resíduos sólidos;



Atualizar a base legal do Município, código de obras, código de
posturas e Plano Diretor Participativo
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO”
CONTAS PÚBLICAS - RESPONSABILIDADE FISCAL



Transparência
das
contas
públicas,
aos
projetos
implementados, convênios e contratos, através do Portal de
Transparência com facilitação do acesso;



Efetivar dando continuidade ao recadastramento imobiliário do
município, de forma abrangente, levantando dados dos imóveis

urbanos para verificar os dados atuais da construção, incluindo
fotografias, medições e a coleta das características físicas da
edificação, bem como dados de infraestrutura do bairro,
calçamento, saneamento básico e iluminação pública,
possibilitando melhor planejamento das ações de desenvolvimento
do Município no que se refere a serviços públicos como saúde,
lazer, educação e infraestrutura em geral;

COLIGAÇÃO ‘COM A FORÇA DO POVO” SAÚDE


Desenvolver ações conjuntas com setores governamentais para
obter contribuição direta e indireta para promoção de melhores
condições de vida e de saúde para a população, tendo em vista a
ampliação da
legislação brasileira na definição de saúde,
considerando-a resultado de vários fatores determinantes e
condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento básico,
meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer,
cultura, violência, acesso a bens e serviços essenciais;



Estabelecer as diretrizes da política de saúde do município,
promovendo-a e editando medidas que previnam a ocorrência de
doenças;



Melhorar a informatização das UBS e integrar aos sistemas de
atendimento;



Dar agilidade na marcação de exames e implantar a central de
marcação;



Manter a qualidade e respeito no transporte de pacientes;



Buscar Captação através de emenda parlamentar para a
construção da UBS do Wilson, uma UBS na Vila Nova e um CAPS AD;



Dar continuidade e expandir o Programa de Atenção Integral à
Saúde da Mulher, ampliando o acesso à mamografia, a prevenção
e tratamento de câncer de útero e colo de útero;



Implementar programa de prevenção a saúde do homem, com

campanhas de incentivo a diagnóstico e tratamento de câncer de
próstata e outras patologias;


Dar continuidade e expandir o Programa Primeira Infância
Melhor;



Manter e melhorar programas como o Hiperdia e atendimento
domiciliar de pacientes;



Melhorar as equipes de atendimento de saúde para a zona rural
e fortalecer as equipes de saúde da família nos bairros;



Manter a Realização de mutirões de saúde para
atendimento
ginecológico, oftalmológico, neurológico e cardíaco, entre outros;



Dar continuidade aos programas de prevenção das doenças
transmitidas sexualmente, ampliando e valorizando o SAE;



Buscar um serviço de atendimento referenciado para o Hospital
Santa Casa.



Envidar esforços no sentido de buscar recursos financeiros para
o Hospital Santa Casa através de Emendas parlamentares.
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” EDUCAÇÃO



Participação dos segmentos da comunidade;



Otimização da captação e utilização de recursos públicos;



Formação de professores e funcionários;



Qualidade da educação municipal melhorando processos
pedagógicos;



Qualificar a educação municipal valorizando a participação dos
segmentos da comunidade por meio de:

Implementação do Fórum Municipal de Educação criado pela Lei
Municipal nº 7479 de 14 de maio de 2019;
Articulação de demandas para reformulação da Lei de Gestão
Democrática integrando gestão administrativa, pedagógica e
financeira;
Fortalecimento de Conselhos Escolares e de Controle Sociais (CME,
Conselho do Fundeb, CAE)


Otimizar a captação e utilização de recursos das políticas
públicas em regime de colaboração e recursos próprios:
Colocando o município em condições de aderir a programas da
educação e com outras secretarias;
Implementando programa municipal de autonomia financeira das
escolas;
Promovendo ações para adequação de infraestruturas das escolas
às atividades educacionais conforme etapas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental: salas de aula, solários, fraldários, quadras de
esportes, laboratórios, refeitórios;



Promover a formação inicial e continuada de professores e
funcionários, por meio de:
Polo Municipal de Educação a Distância, convênios com
universidades e outras instituições educacionais e utilização de
plataforma digital;



Promover a qualidade da educação municipal melhorando
processos pedagógicos com:
Implementação de programas de alfabetização, letramento
matemático, correção de fluxo (especialmente para alunos de 15 a
17 anos);

Inserção de temas locais aos currículos escolares como
características fronteiriças, produção agropecuária, indústria e
comércio locais e potencial turístico sustentável;
Implantação de classes de Tempo Integral em, pelo menos duas
escolas de Ensino Fundamental
Apoio ao desenvolvimento das modalidades Educação Especial e
Educação do Campo;
Implantação de ações de acompanhamento aos índices de
aprovação, evasão, reprovação escolar;
Análise e utilização pedagógica dos índices de avaliações externas;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” TURISMO


Desenvolver um modelo de turismo resultante de um
planejamento integrado e participativo, com foco na
sustentabilidade, respeito aos valores e identidade locais,
aproveitamento adequado dos recursos e potencialidades,
promovendo a competitividade das empresas envolvidas, gerando
desenvolvimento e qualidade de vida;



Implementar políticas e articular estratégias pactuadas para o
desenvolvimento turístico sustentável de Santana do Livramento;



Tornar Sant’Ana do Livramento um destino sustentável,
reconhecido internacionalmente pelo turismo e consolidado nos
segmentos de negócios e eventos;



Propagar a ideia do turismo como atividade geradora de
emprego e renda, estimulando o empreendedorismo da população
para aproveitamento de nossos potenciais turísticos;



Estimular o segmento Enoturismo, que se fundamenta em
viagens motivadas por pessoas que apreciam o aroma, o sabor e a

degustação de vinhos, valorizando o potencial do Município nessa
área;


Catalogar as potencialidades turísticas disponíveis no Município,
pontos turísticos, hotéis restaurantes, pousadas campings e
paradouros para fins turísticos;



Estimular as atividades turísticas de eventos e negócios, as
decorrentes de encontros de interesse profissional, associativo,
institucional, de caráter comercial, promocional, técnico cientifico e
social;



Incentivar e desenvolver o turismo Rural, em atividades
comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio
cultural e natural da comunidade;



Incentivar o desenvolvimento decorrentes da prática de
atividades de aventura de caráter recreativo, caracterizados por
turismo de aventura;



Continuar tratativas de captação de recursos via emenda
parlamentar para a construção de um pórtico para a cidade;



Buscar captação de recursos via emenda parlamentar para
revitalização da Praça Argentina;



Retomar a captação de Recursos via Governo Federal da
“Ferradura dos Vinhedos”;



Dar continuidade as tratativas de investimentos no Lago do
Batuva, concluindo os estudos em andamento, zelando pela
segurança física das instalações já consolidadas, o que virá a
melhorar a infraestrutura do Batuva, para uso e lazer da
comunidade;



Viabilizar a construção de um terminal turístico, através de
concessão pública;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” CULTURA, ESPORTE E LAZER


Desenvolvimento de políticas públicas, integrando os jovens às
atividades culturais, recreativas, democratizando tais práticas como
direito do cidadão;



Apoiar e incentivar a produção do patrimônio artístico do
município;


Buscar captação de recursos via emenda parlamentar para
revitalização de prédios públicos, de interesse histórico-cultural;


Retomar a realização de festival de música gaúcha em nossa
cidade;



Promover a descentralização da cultura e do esporte, levandoos para os bairros;



Retomar a realização da Feira Internacional do Livro;



Apoio aos eventos do calendário oficial da cidade: Carnaval,
Campereada, Semana Farroupilha, Semana de Aniversário da
Cidade, Festival de Pandorgas, entre outros.



Promover a valorização dos elementos da natureza, costumes
manifestações culturais, históricas que se constituem atração,
promovendo eventos e festividades de cunho artístico, esportivo e
folclórico



Estabelecer atividades culturais à vivência do conjunto de
elementos significativos de nosso patrimônio histórico cultural,
valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura



Estimular as comunidades a reconhecer, recuperar e preservar
seu patrimônio cultural através dos museus;


Promover campeonatos esportivos nas modalidades de
atletismo,
futebol, handebol, entre outras;



Realizar Festival Livramento Canta e Dança, valorizando os
talentos
Locais;

Reconhecer a importância do acervo da pinacoteca da Maluh de
Ouro Preto, na URCAMP e do Museu da Folha Popular
possibilitando uma maior atenção e divulgação em toda a
comunidade santanense;


Criação de um espaço cultural para divulgar a obra de Paixão
Cortes.

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” DESENVOLVIMENTO RURAL,
AGRICULTURA E PECUÁRIA.


Apoio ao desenvolvimento técnico e econômico na área agrícola
e pastoril, fomentando o desenvolvimento das culturas tradicionais
e vocacionais do Município e propiciando apoio ao produtor rural;



Continuar as atividades de conservação e manutenção das
estradas rurais;



Implantação do projeto de fomento à ovinocultura de carne e
leite do Município


Captação de recursos via emenda parlamentar para criação de
Unidade de Atendimento veterinário, com foco para animais em
vulnerabilidade;

Promover ações de Castrações Periódicas para caninos e felinos
em situação de vulnerabilidade;
 Criação de Órgão Municipal para fiscalização de maus tratos
contra animais.
 Gestão de apoio ao pequeno produtor GAPP, setor onde o
pequeno produtor terá apoio de um grupo técnico capacitado para
dar suporte na produção e logística do produtor rural;

 Gestão de apoio às agroindústrias, para acesso no mercado
interno e regional;
 Adquirir produtos dos produtores locais para a merenda escolar,
conforme determina a legislação;

Promover Feiras e Mostras Municipais para produtos locais
dos mais diversos segmentos, pequenos produtores, produtos dos
assentamentos entre outros, valorizando a economia solidária
existente na cidade

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” TRANSPORTES, TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

Instituir o programa Caminhos Alternativos, que consiste em
viabilizar o descongestionamento das vias principais do Município,
criando rotas alternativas;

Instituir o programa Sinal verde, que consiste na alocação de
sinaleiras em pontos estratégicos, melhorando o fluxo de veículos e
proporcionando maior segurança à população no trânsito

Instituir o Programa Pare Certo
operacionalização do estacionamento rotativo

que

consiste

na


Instituir o Programa Trânsito Seguro que consiste em
educação para o trânsito voltado aos turistas que aqui aportam

Instituir ações educativas e informativas de trânsito no âmbito
escolar;


Estruturar e implementar o Plano de Mobilidade Urbana;



Implementar o estacionamento rotativo;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO
SOCIAL


Dar continuidade ao desenvolvimento de ações voltadas ao
auxílio dos necessitados e às entidades assistenciais e comunitárias,
envolvendo o atendimento psicológico, jurídico e de assistência social;

Criar o Programa Família Acolhedora que consiste em
cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas
casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos
de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida,
amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar;

Captação de recursos através de emendas parlamentares a fim
de viabilizar uma casa de passagens para acolher familiares de
pessoas hospitalizadas de outras cidades

Criação de programa de erradicação de moradores de rua
ações de readaptação nas famílias e instituições

Ações de irradicação do trabalho infantil e combate ao abuso
de prostituição infantil


Captar recursos para a implantação da Casa de Passagem para

Mulheres vítimas de violência.

Captar recursos para a implantação da Casa Abrigo para
Crianças.

Estabelecer políticas públicas em benefício das pessoas idosas
com o objetivo de permitir um envelhecimento saudável, preservando
a capacidade funcional, sua autonomia e manter o nível de qualidade
de vida; em consonância com o que preconiza o Estatuto do Idoso na
Promoção do envelhecimento ativo e saudável; Atenção integral e
integrada à saúde da pessoa idosa; Acolhimento preferencial em
unidades de saúde, com respeito ao critério de risco; Provimento de
recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da
pessoa idosa e Fortalecimento da participação social;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” – OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS


Dar continuidade ao Plano de Recuperação de Vias Urbanas,
com prioridade para o asfaltamento das vias estruturadoras por
onde passa o transporte coletivo, dando manutenção nas vias já
beneficiadas com infraestrutura;



Dar continuidade a estruturação e execução do Plano de
Limpeza Urbana – varrição, pintura de meio fio, capina,
desentupimento de valas, bocas de lobo;



Dar continuidade ao programa de construção e reconstrução
de pontes e o desassoreamento dos arroios, em especial
dragagem dos arroios Carolina e Maragato.



Continuar a estruturação e implementação do Plano de
Recuperação e Modernização de Praças e Jardins;



Continuar a desenvolver os plantios no Viveiro Municipal na
Chácara da Prefeitura, para projetos de embelezamento de vias
e logradouros;



Captação de recursos para dotar as praças com equipamentos
adaptados para pessoas com deficiência;



Dar continuidade ao projeto da Travessia Urbana, em
tramitação via Governo Federal;



Dar com tenuidade ao 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.


Captar recursos para o 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
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO - HABITAÇÃO E
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Reestruturar a Secretaria de Habitação e Assuntos
Fundiários em local físico independente ofertando os recursos
suficientes para sua plena atuação;

Buscar implementar políticas públicas aliadas aos
demais segmentos do Executivo Municipal, especialmente a
Secretaria de Assistência e Inclusão Social para identificar,
registrar e mapear áreas e famílias que se encontrem em situação
de risco e/ou vulnerabilidade social, para que então seja possível
a instauração de políticas públicas que visem a melhoria da
qualidade de vida das famílias e melhoria da infraestrutura das
áreas ocupadas;

Promover a regularização fundiária nas áreas do
Município, urbanas e rurais se valendo de políticas consistentes
destinadas a esse fim, buscando regularizar situações de
irregularidade consolidadas, tendo por base a questão social e
econômica;

Buscar habilitação em programas federais destinadas a
construção de loteamentos como o recém anunciado pelo
Governo Federal, CASA VERDE E AMARELA;

Implantar ações como assistência técnica gratuita,
garantindo às famílias de baixa renda de forma gratuita toda a
documentação para a regularização imobiliária;

Realizar mapeamento de áreas públicas passíveis de
ocupação para fins de destinação à famílias em situação de

vulnerabilidade social ou econômica, bem como para questões de
realocação ou instalação de empreendimentos habitacionais que
venham a atender a questão social;

Buscar formas de promover a realocação de famílias em
áreas de risco e posterior reurbanização das áreas a fim de
impedir novas invasões em áreas impróprias para moradias;
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” AUTARQUIA MUNICIPAL
-DAE


Efetuar a revisão do Plano Municipal de Saneamento



Dar continuidade ao projeto para captação de recursos

para implantação do sistema de saneamento e coleta de esgoto
em bairros ainda não contemplados com esses serviços;


Dar continuidade, consolidando o projeto do PAC II – do

Prado, entregando à comunidade obra de esgotamento
sanitário, que trará benefícios na melhoria da qualidade de vida
e de saúde da população;


Dar continuidade para entrega à comunidade da Estação

de Tratamento de Esgoto Camilo Alves Gisler, melhorando a
qualidade de vida e saúde da população beneficiada;


Implantação de projeto de energia solar visando a

diminuição de gastos com energia elétrica;


Adequação de metas previstas na legislação que
estabeleceu o chamado “Marco legal do saneamento”, metas de
universalização a serem cumpridas até 2033. 99% de
fornecimento de água potável para população e 90% para coleta
de tratamento de esgoto
 Realizar diagnóstico do sistema de abastecimento de água

visando o amplo atendimento e buscando a diminuição de
perdas.;

COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO – AUTARQUIA MUNICIPAL SISPREM


Priorizar e promover cursos de capacitações para os
servidores;

Investir na infraestrutura da assistência saúde

Manter programas e projetos em andamentos que visem a
obter a regularidade previdenciária equacionando o débito
junto a Autarquia Municipal – Segregação de Massas;

Investir na previdência e fortalecer o fundo de
investimentos a fim de atingir o equilíbrio financeiro e atuarial

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO EXECUTIVO
•

Gabinete do Prefeito

•

Gabinete da Vice-Prefeito

•

Gabinete da Primeira Dama

•

Controle Interno

•

Procuradoria

•

Comunicação Social

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
•

Secretaria da Fazenda

•

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

•

Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários

•

Secretaria de Saúde

•

Secretaria de Educação

•

Secretaria de Administração

•

Secretaria de Assistência Social

•

Secretaria Geral de Governo

•

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

•

Secretaria de Obras

•

Secretaria de Serviços Urbanos

•

Secretaria de Transporte, Transito e Mobilidade Urbana

•

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural

•

Secretaria de Turismo

•

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

AUTARQUIAS
•

DAE

•

SISPREM

Nota da Coligação “Com a Força do Povo”.
Este plano de Governo traz as principais ações da Coligação Com a Força
do Povo, em todas as áreas administrativas. Os candidatos a Prefeito e a
Vice Prefeito estão, em um estudo mais detalhado, detalhando as ações e
definindo qual a estratégia para composição das Secretarias Municipais,
em virtude da realidade econômica financeira, levando em conta a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, já elaborada e a Lei Orçamentária anual, em
elaboração, para assim, definir a estrutura administrativa que iram
trabalhar na gestão 2021/2024.

Sant´Ana do Livramento, 18 de setembro de 2021.

Coligação com a Força do Povo
PDT-PTB-PV-PSD

