PLANO DE GOVERNO DA CHAPA MAJORITÁRIA “MUDANÇA DE VERDADE”
PSL
SANTANA DO LIVRAMENTO - 2021/2024

COMO A COMUNIDADE PARTICIPOU
Em 2020, quando o candidato a prefeito Júlio César Figueredo Doze, que
encabeça essa coligação, assumiu a presidência do Partido Social Liberal de
Santana do Livramento, foi criado o programa “Coragem para mudar,
Capacidade para fazer”, com o objetivo de ir até os bairros da cidade ouvir as
demandas da população para construção desse plano de governo que está sendo
apresentado à comunidade.
O programa que contou com ampla divulgação, mobilizando a participação da
comunidade através das redes sociais em decorrência da pandemia do Corona Vírus
que impediu reuniões presenciais, percorreu todos os lares da cidade, sempre
procurando ouvir as pessoas e debater com elas soluções para suas demandas.
Foi através dessa participação, dialogando olho no olho sempre que possível
e sendo muito franco e objetivo com a comunidade, que surgiu esse plano de governo
que busca solucionar, através de uma gestão eficiente, os problemas apresentados
pelos santanenses dos mais diversos bairros e classes sociais.
COMO NOSSAS PROPOSTAS FORAM ELABORADAS
Além do diálogo direto com a comunidade nas redes sociais, esse programa
de governo contou com a participação de grupos temáticos, formados internamente
no Partido Social Liberal, com a contribuição dos aliados, visando a elaboração de
propostas nas mais diversas áreas da administração pública.
Os grupos foram formados por técnicos tanto do partido, quanto de fora dele,
que se colocaram de forma voluntária à disposição para colaborar. O grupo de
segurança, por exemplo, contou com membros da Brigada Militar, Polícia Civil e da
Guarda Municipal de várias cidades gaúchas, assim como o espaço voltado a debater
a saúde pública de Santana do Livramento, que contou com médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, administradores, e diversos profissionais da área da saúde de
colaboraram com ideias e sugestões para aprimoramento do atendimento à
comunidade santanense.

Muitos desses profissionais participaram dos encontros do “Coragem para
mudar, Capacidade para fazer”, coletando as demandas da população em suas
respectivas áreas de atuação, o que credencia este plano de governo a buscar o
melhor para a cidade, e também pensar apresentar propostas condizentes com a
atual realidade do município, do país e do estado, pensando ações executáveis.

ADMINISTRAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
➢

Investir em tecnologia para realizar uma gestão eficaz, transparente
e desburocratizada;

➢

Criar o “café com o prefeito”, onde uma vez por semana, 50
santanenses, poderão se encontrar com o prefeito e seus secretários para
expor suas demandas, no bairro ou região que reside, através de inscrição
nos meios e canais de comunicação da prefeitura com a comunidade,
aproximando assim o chefe do executivo, funcionário número um do
povo, e colocando o povo santanense no centro das atenções e das
principais decisões;

➢

Instituir o “Conversando com o Prefeito”, oportunidade em que todos
os funcionários públicos, poderão encontrar pessoalmente com o
prefeito, uma vez por semana, em uma grande reunião, para expor suas
dificuldades e opiniões de como a gestão pode melhorar e quais as principais
carências do funcionalismo, dando transparência e aproximando o chefe do
executivo da realidade de quem vive o dia a dia nas ruas do município;

➢

Prestação de contas semestral para toda a comunidade em jornais de
grande circulação do município com apresentação de todas as ações
realizadas em todas as áreas e setores da administração pública municipal;

➢

Reduzir o preenchimento de, no mínimo, 50% os cargos de confiança
(CC’s);

➢

Atualização e reciclagem da Lei Orgânica do Município;

➢

Reduzir o número de Secretarias e Coordenadorias com status de
secretarias;

➢

Criar a Escola de Gestão Pública, em parceria com Universidades;

➢

Criar e aumentar áreas e banda para uso da internet livre (wireless);

➢

Ampliar compras públicas “online” por pregão eletrônico, dando maior
transparência e reduzindo custos;

➢

Implantar o controle de gestão da frota do município, autarquia e
empresas públicas, através de GPS, trazendo um melhor controle do uso, e
economia;

➢

Implementar o controle de bens patrimoniais, através de sistema de
RFID;

➢

Auditar todas as secretárias tão logo assuma o governo;

➢

Implantar o Ponto Eletrônico biométrico, nas empresas e órgãos públicos
do município;

➢

Criar o Comitê de Centralização e Racionalização do Gasto Público;

➢

Incentivar projetos de eficiência energética, em toda administração
pública, na cidade, empresas e população em geral, reduzir custos
principalmente com energia elétrica;

➢

Dividir a cidade em 4 macro-regiões e criar as sub-prefeituras
(Upamaroty, Pampeiro, Coxilha Negra e Espinilho), dividir a Zona
Urbana em 4 macro-regiões para facilitar as ordens de serviço e o
planejamento da execução das obras (Centro, Armour, Prado, Wilson);

➢

Obedecer a Lei da Ficha Limpa e somente nomear pessoas que não tenham
condenação, com os mesmos critérios da Lei Eleitoral;

➢

Rigor na aplicação da Lei Anti-Nepotismo;

➢

Investir em PPP’s – Parcerias Público Privadas, para realização de obras na
cidade;

➢

Fortalecer a transparência total da gestão pública, colocando ao cidadão,
através das redes sociais, cópias de documentos, contratos, gastos em geral,
nomes e salários, segundo a lei que trata do assunto;

➢

Fazer um levantamento de todas áreas, prédios, e de todo patrimônio
público pertencente a administração municipal, com a intenção de fazer uma
boa gestão de ativos, otimizando seus recursos e reduzindo gastos com
aluguéis;

➢

Projetar e planejar a cidade para os próximos 20 anos, readequando e
modernizando o Plano Diretor.
SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

➢

Convênio com a Brigada Militar para buscar apoio junto ao governo do
Estado para o pagamento das horas extras dos policiais militares, garantindo
um maior efetivo nas ruas;

➢

Aplicação dos recursos arrecadados com a Faixa Nobre na segurança,
investindo na manutenção de viaturas e de câmeras de vigilância;

➢

Faixa nobre – estacionamentos na área central, (estacionamento rotativo
parquímetros) exemplo quadrado um, compreendera da avenida Tamandaré
a rua barão do triunfo, e da avenida João Goulart a rua treze de maio;

➢

Criar e fortalecer o Conselho Pró-Segurança Pública de Santana do
Livramento;

➢

Criar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal, buscando a valorização e
qualificação destes profissionais para que atuem nas ruas, no policiamento
ostensivo, em um trabalho integrado com a Brigada Militar e extinção do
cargo de agente de trânsito do município, com a readaptação e
treinamento dos antigos agentes de trânsito as novas funções de guarda
municipal;

➢

Guardas Municipais residindo nas escolas mais afastadas da zona urbana;

➢

Guarda Municipal auxiliando no patrulhamento nos bairros;

➢

Limpeza das praças e parques e manutenção permanente da iluminação
pública no entorno para evitar roubos e assaltos;

➢

Ações conjuntas entre Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal;

➢

Modernizar e aumentar o sistema de Câmeras de Monitoramento
funcionando, para vias públicas e parques públicos;

➢

Criar o cercamento eletrônico;

➢

Instalar alarmes em prédios públicos, com monitoramento e pronta
resposta, com barreiras contra intrusão física, principalmente nas escolas
municipais;

➢

Instalar sistema de controle de acessos (automação) em prédios
públicos;

➢

Setor de inteligência na futura Secretaria de Segurança do Município
auxiliando na coleta de dados no combate à criminalidade;

➢

Criar o Centro de Monitoramento e Controle Integrado (sistema de
geração e gravação de imagens, com sistema de reconhecimento biométrico
e facial), com a participação da BM, PC e GM;

➢

Criar um aplicativo de segurança pública, para ser utilizado por todo
cidadão;

➢

Investir no Corpo de Bombeiros com a busca de recursos e equipamentos
para a corporação;

➢

Defesa Civil com ações de prevenção e apoio à Guarda Municipal;

➢

Elaborar plano de ação no caso de enchentes e calamidades públicas;

➢

Elaborar plano preventivo de ação no caso de tragédias potenciais na
cidade (elaborar mapa de risco);

➢

Acompanhar o investimento e as prioridades da concessionária de energia
elétrica, de forma preventiva, buscar melhorias e investimentos no
parque eólico Cerro do Chato.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

➢

Apoio para a instalação de um distrito industrial para atração de novas
empresas e investimentos, através da criação de um fundo com a economia
gerada pela diminuição de CCs e propor uma redução salarial de 50% ao
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores;

➢

Criação de um Mercado Público Municipal Santanense, para geração de
empregos e renda, propiciando aos pequenos agricultores a exposição dos
seus produtos e ampliações dos seus negócios;

➢

Implantação de uma Sala de Gestão, desburocratizando a instalação de
novos empreendimentos no município;

➢

Criação e utilização do Berçário industrial, utilizando o prédio na Av.
Francisco Reverbel de Araújo Goes, no Armour.

➢

Criação do Projeto Arcanjo, gerando emprego e renda, projeto social, que
recupera móveis considerados inapropriados e descartados pela população,
recuperando os mesmos e redistribuindo a comunidade santanense;

➢

Fortalecer o turismo e explorar todo o potencial de comprar, instalando o
free shoppings no lado brasileiro, como já aconteceu em Uruguaiana,
gerando empregos e rendas ao município;

➢

Incentivar o empreendedorismo, agricultura com forte investimentos em
estradas rurais para escoamento da produção rural;

➢

Explorar a carne bovina, ovina, com instalação de novos frigoríficos e
ampliação dos existentes;

➢

Incentivar a piscicultura, criação de aves e porcos, consequente
reativação do abatedouro, dentro das condições sanitárias, viabilizar as
instalações dessas estruturas;

➢

Construção de um grande paradouro na entrada da cidade, com amplo
espaço para estacionamento e recebimento dos ônibus de excursão,
descongestionando o centro da cidade e propiciando um local adequado para
recebimento dos turistas e viajantes, com uma central de cargas,
banheiros

para

tomar

banho,

mini

shopping

com

vários

pequenos

investimentos, voltados para artesanato local, produtos típicos e produzidos
na nossa cidade, comida típica da fronteira, café colonial e instalação de
agências de turismo;

➢

Transformar o Lago Batuva em um grande parque temático, através de
parcerias público privadas, com o esvaziamento completo do lago e a
reconstrução da taipa, gerando segurança aos moradores que mora abaixo do
nível do lago, iluminação pública de qualidade, asfaltamento, diversas tendas
gastronômicas, anfiteatro para apresentações, pedalinhos, novas praças,
academia ao ar livre, construção de um ginásio de esportes coberto (Emendas
Parlamentares), quadras de vôlei e futebol de areia, praia artificial,
preservação da qualidade da água, impedindo o despejo de esgotos e dejetos
de forma irregular, área de Paintball e airsoft, pista de motocross, pista de
skate e buscar viabilizar a instalação de um teleférico (Parceria Público
Privada), tirolesa, trilhas radicais, construir instalações para instalação de
uma academia, quadra de padel, quadra de tênis, pista de Kart, ciclovia, área
de camping, área de pesca, toboágua, pista de atletismo, campo de futebol,
comtemplando umas das vistas mais lindas do Estado do Rio Grande do Sul;

➢

Redução da alíquota do ISSQN;

➢

Cadastrar prédios industriais e comerciais ociosos oferecendo para
instalação de novos investimentos;

➢

Fortalecer ainda mais os polos tecnológicos, principalmente voltado para a
agroindústria, aproveitando melhor as universidades instaladas na cidade;

➢

Incentivos para atração de novos investimentos, e manutenção das
grandes empresas instaladas na cidade;

➢

Fortalecimento das micro e pequenas empresas, assessorando-as no
encaminhamento de projetos de financiamento junto aos bancos oficiais, em
linhas de crédito de baixo custo, e com prazos adequados;

➢

Estimular e apoiar a produção de artesanato, com cursos de qualificação,
como fonte alternativa de renda;

➢

Impedir a debandada de empresas para outras cidades;

➢

Fortalecer o desenvolvimento da agricultura e agronegócio no nosso
município, com desenvolvimento e implementação de projetos que busquem
linhas de crédito para pequenos produtores rurais;

➢

Elaborar um projeto de longo prazo, para o turismo rural, com foco na
Ferradura dos Vinhedos, buscando investidores e recursos estaduais e
federais;

➢

Incentivar o agronegócio, enorme potencial na nossa cidade e região;

➢

Acelerar o início das obras dos Bairros e realizar investimentos nas
estradas rurais, propiciando escoamento da produção agrícola e
agropecuária, dando suporte legal e institucional aos investidores locais;

➢

Qualificação da mão de obra, ofertando cursos através de parcerias com
instituições de ensino profissionalizante.

SAÚDE

➢

Tele agendamento de consultas por telefone, tirando as pessoas das
filas das unidades básicas de saúde;

➢

Melhoria na infraestrutura do Hospital Santa Casa de Misericórdia,
garantindo melhorias aos servidores e à comunidade que muitas vezes
carece de itens básicos, buscando alternativas para acabar com o déficit
dessa instituição e se possível, construir um hospital municipal, através de
recursos federais e estaduais, tornando a cidade de Santana do Livramento
referência na área de saúde na região;

➢

Modernizar e informatizar o sistema de saúde, em especial do
atendimento nos bairros, juntamente à comunidade, realizando um serviço
mais humanizado e próximo à população, melhoras as UBS, permitir que os
usuários já saiam das UBS com os exames marcados ou que possam ser
realizados com agilidade, um dos principais problemas da nossa cidade nos
dias atuais;

➢

Contratação de mais médicos para atender na rede municipal de saúde,
ampliar as especialidades de atendimento na cidade, acabando com a
rotina de viagens de santanenses à outras cidades para tratamento
de saúde;

➢

Unidade Móvel de Saúde itinerante nas escolas da rede municipal,
priorizando a saúde preventiva das crianças;

➢

Implantar e ampliar a coleta de exames laboratoriais nos postos dos
bairros;

➢

Investir em melhorias na SAMU, buscando agilidade nos atendimentos;

➢

Criar um Centro de referência e atendimento para crianças autistas,
semelhante ao que tem em São Gabriel-RS;

➢

Aumentar o número de cirurgias eletivas e exames em geral;

➢

Ampliar o programa de saúde da família, para abranger mais pessoas,
como forma de medicina preventiva;

➢

Apoiar e investir fortemente na parceria com as instituições que possuem
cursos de técnico em enfermagem e enfermagem com a inserção dos
estudantes na rede pública de saúde, dando experiência aos alunos e
acadêmicos e reduzindo custos aos cofres públicos;

➢

Aumentar o horário de atendimento nos postos de saúde, com adaptação
para o atendimento noturno, reduzindo a lotação e demanda da Santa Casa
de Misericórdia;

➢

Contratar

ambulâncias

de

sobreaviso,

quando

a

SAMU

estiver

impossibilitada de socorrer o paciente;
➢

Atenção especial com as mulheres vítimas de violência doméstica, um
local para acolhimento da vítima e dos filhos, todo suporte e estrutura,
inclusivo

com

apoio

jurídico

e

psicológico

para

toda

família,

fortalecimento e ampliação das redes de acolhimento, propiciando inclusive
a reinserção da mulher no mercado de trabalho, com oficinas e
treinamento, devolvendo a dignidade e a liberdade para mulher vítima
de violência;

➢

Humanizar o atendimento na saúde em toda rede pública;

➢

Criar e aperfeiçoar a gestão da Fundo Municipal de Saúde.

➢

Tendo como referência o último censo IBGE no nosso município tem uma
população estimada de 13.244 idosos de 82.464 habitantes no município
(IBGE, 2010), portanto, o envolvimento do idoso na atividade cidadã
revela-se importante no planejamento das políticas públicas; Sendo
necessário investir em melhorias na unidade de saúde do idoso localizado
junto ao posto de saúde da Daltro Filho, 824, priorizando além das
especialidades medicas, melhorar os programas já existentes referente ao
idoso, dando-lhes conhecimento e lazer, transformando em centro de
referência a terceira idade com biblioteca, inclusão digital e oficinas de
aprendizado e lazer ao que frequentarem, tais como cursos artesanatos,
dança, exercícios físicos, a fim de abranger o maior número de cidadãos na
terceira idade em nosso município de baixa renda dando-lhes uma melhor
qualidade de vida com enfoque na reabilitação do idoso frágil, promovendo a
qualificação na atenção básica de saúde através de capacitações almejando
assim uma melhor qualidade de vida.

➢

Art. 3° do Estatuto do Idoso comprova esse dever quando menciona que
“é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder
público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação

do direito à vida, à saúde, [...] ao respeito e à convivência familiar
e comunitária” (BRASIL, 2003, p.11).
TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

➢

Fazer a licitação do transporte público garantindo passagem integrada,
ônibus com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade no transporte
coletivo, buscar alternativas e investimentos para o município prestar este
serviço no futuro;

➢

Melhorias no Terminal do Centro, deixando o local mais seguro e cômodo
para a comunidade que utiliza o espaço para pegar ônibus, atualmente não
temos sequer um banheiro público nas proximidades do terminal;

➢

Ter uma linha circular que o usuário use um único passe, exemplo Armour,
Prado.

➢

O DAE não será privatizado, funcionários precisam ser valorizados,
precisa haver gestão de recursos e patrimônio, acabando com a
ineficiência, trazendo retorno ao contribuinte e melhor qualidade na
prestação dos serviços;

➢

Inaceitável o DAE abrir um buraco na via e não fechar, isso tem que
terminar;

➢

Incentivar e apoiar a instalação de cisternas nas zonas rurais;

➢

Criar um programa em parceria com a Emater, para instalação da fossa
biodigestora na zona rural;

➢

Desperdício

com

aluguéis

desnecessários,

criar

um

centro

administrativo que comporte todas as secretarias e seus servidores;

➢

Cumprir a Lei de Acessibilidade, nos órgãos públicos e principalmente nas
vias urbanas da cidade;

➢

Implementação do estacionamento rotativo e reversão de todos os
recursos arrecadados em prol da saúde da comunidade, especial a
Santa Casa de Misericórdia;

➢

Recursos conquistados com eventos ou PPP’s, reverter todas para uso
na saúde e infraestrutura do município, com atenção a Santa Casa de
Misericórdia e Unidades básicas de saúde;

➢

Reativação da antiga usina de asfalto que existia no município, produzindo
o próprio asfalto de qualidade para acabar com a buraqueira,
treinamento de funcionários e adequação de maquinários para
realização de um bom serviço, com economia de recursos e melhor
qualidade do serviço oferecido a população;

➢

Buscar recursos para asfaltar as principais vias urbanas e rurais da
cidade;

➢

Padronizar as paradas de ônibus da cidade, oferecer à iniciativa
privada a manutenção delas, e em contrapartida as empresas poderão
utilizar o local como espaço publicitário;

➢

Investir em ciclovias;

➢

Investir e prover a manutenção adequada de semáforos mais modernos;

➢

Ofertar bicicletas para a população assim como já ocorre em Porto Alegre e
outras cidades, buscando parcerias;

➢

Reformar e cuidar de todas as praças da cidade;

➢

Fazer a revitalização de toda área da estação férrea, utilizando melhor o
espaço, através de PPP’s, existem vários trens abandonados no RS, exemplo,
Cidade de Anta Gorda, dentro das possibilidades, reativar a linha turística,
Estação Férrea Central à Santa Rita, com reformas nas estações, através de
parcerias com empresários e investidores, não esquecendo que o governo
federal, através do Ministro da Infraestrutura Tarcísio, pretende reativar as
linhas férreas com transporte de cargas, ligando Santana do Livramento as
demais regiões do Estado do RS, barateando dessa forma o escoamento das
produções agrícolas santanenses;

➢

Revitalizar o todo o Batuva;

➢

Revitalizar a Chácara da prefeitura;

➢

Criar legislação para que Associações de Bairros regulamentem uso das
praças e espaços públicos nos bairros;

➢

Melhorar banheiros públicos na cidade;

➢

Melhorar a canalização dos arroios da cidade;

➢

Manter bueiros limpos, e ter cronograma de limpeza;

➢

Manutenção em todos os cemitérios da cidade, tanto na área urbana
quanto na área rural;

➢

Melhorar a sinalização dentro da cidade, com a colocação de placas e
manutenção das pinturas de faixas;

➢

Construir uma rua coberta no centro da cidade, criando um ponto
turístico, com diversas atrações, oferecendo artesanatos e opções
gastronômicas aos turistas;

➢

Realizar um estudo de engenharia de trânsito no sentido de tornar o
trânsito menos trancado no centro da cidade e alguns pontos nos bairros,
quando em horários de pico, ocorrem congestionamentos;

➢

Reivindicar junto ao Estado uma atenção com a ERS que cortam o
município, em relação a manutenção das vias.

EDUCAÇÃO

➢

Aumentar o número de vagas na educação infantil, zerando o número
de crianças não atendidas;

➢

Creches próximas as comunidades mais carentes, isso propicia que os pais
tenham segurança para deixar seus filhos e buscar oportunidades e ocupação
laboral;

➢

Fiscalizar e garantir que a merenda escolar possua máxima qualidade
e nunca falte em nenhuma escola da rede pública, fazendo parcerias
com pequenos produtores locais para garantir a qualidade e fomentar
os negócios;

➢

Diálogo e valorização da categoria dos professores, investindo na
qualificação do professor da rede municipal;

➢

Transporte escolar, acabar com a má gestão da frota, recuperar toda a
frota municipal, contratar novos motoristas, se preciso for realizar
concurso público, moralizar esse setor no município é uma questão de
honra, acabando assim com os desvios e fraudes nesse setor, contratar
motorista e professores que residam nas comunidades mais distantes do
município, terminando com grandes deslocamentos e gastos milionários nesse
setor;

➢

Priorizar a qualidade do ensino municipal, para que nossas crianças e
jovens saiam bem instruídos e preparados;

➢

Firmar convênios com Instituições de Ensino Superior para a concessão
de bolsas de estudo, para alunos carentes, que serão pagas com a
prestação de serviços à comunidade, em sua área de formação;

➢

Inglês e espanhol desde as séries iniciais;

➢

Implantar no currículo escolar, a disciplina de ética e cidadania;

➢

Convênio com as escolas estaduais garantindo vagas para os alunos das
redes municipais que estão ingressando no ensino médio;

➢

Oferecer atendimento de

fonoaudióloga e psicólogo nas

escolas

municipais, dividindo as escolas e a atuação destes profissionais por regiões;

➢

Convênio com entidades para desenvolver projetos de atletismo, futsal
e outras modalidades no contra turno escolar;

➢ Buscar a implementação de escolas cívicos militares no município;

➢

Qual a justificativa para a criação de escolas cívico-militares? O objetivo,
segundo o governo, é tentar aumentar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) das escolas. 5 de set. de 2019

➢

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 97,6 %; IDEB –
ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL 5,2 (REDE PUBLICA 2017); IDEB –
ANOS ENSINO FUNDAMENTAL 3,8 (REDE PUBLICA 2017). Fonte IBGE para
nosso município.

➢

Investimento em bibliotecas e novas tecnologias que melhorem o
aprendizado na rede municipal de ensino;

➢

Revitalizar os laboratórios de informática das escolas;

➢

Incentivar a realização de feiras escolares de alunos;

➢

Criar um cadastro pedagógico dos alunos para acompanhamento;

➢

Criar o Atelier Livre para fomentar professores que desejam trabalhar com
música na sala de aula;

➢

Criar e manter os coordenadores de laboratórios, não permitindo que
substituam professores e acumulem funções;

➢

Aproximar e humanizar o trabalho da Secretaria Municipal de Educação
com as escolas, alunos e pais;

➢

Realizar pesquisa de satisfação com os professores, pais e alunos,
propondo mais diálogo e fortalecimento dos conselhos de pais e
mestres;

➢

Incentivar a formação e especialização dos professores da rede
municipal;

➢

Organizar um cadastro para que não haja uma lacuna entre a aposentadoria
de professores e o ingresso de novos para substituí-los;

➢

Redesenhar o plano de carreira dos professores, com ênfase no
desempenho;

➢

Preparar os diretores para serem bons gestores, na administração do dia
a dia da escola;

➢

Realização de um concurso para preenchimento de claros na secretária de
educação;

➢

Promover “Escola para os Pais”, com palestras fomentando a participação
deles no cotidiano escolar do aluno.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

➢

Criar mais vagas para os moradores de rua e cidadãos em situação de
vulnerabilidade social, com oferta de dormitório, banho, lanche e café da
manhã, em abrigo municipal;

➢

Programas que contemplem com trabalho, os que vivem em situação de
vulnerabilidade social, para que se reabilite socialmente devolvendo a
dignidade aos mais vulneráveis;

➢

Criar ou apoiar lar de idosos carentes na cidade;

➢

Criar ou apoiar abrigo para jovens de comportamento agravado na cidade;

➢

Criar uma área voltada para a família (Batuva);

➢

Restaurante popular para atender a comunidade carente;

➢

Investimento e melhorias nos CAPS e CRAS;

➢

Convênios com clínicas para reabilitação de dependentes químicos que
procurarem a assistência do município, se possível atrair investidores para
instalação de uma clínica, no interior do município;

➢

Delimitação de áreas de interesse social para regularização fundiária;

➢

Continuação e ampliação das regularizações fundiárias previstas e
necessárias no município, atualização do Plano Diretor do Município, com
as devidas atualizações;

➢

Casa de cursos para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, a
partir da sua qualificação e profissionalização;

➢

Buscar recursos financeiros no Estado e União para aplicar em programas e
projetos habitacionais de interesse social, principalmente para quem
paga aluguel;

➢

Criar programas de reforma de moradias, destinado as famílias de baixa
renda;

➢

Inclusão digital para todos.

MEIO AMBIENTE

➢

Coleta seletiva de lixo, envolvendo catador e máquina para seleção, com
dias para recolhimento de lixo orgânico, e dias para recolhimento de lixo seco;

➢

Convênio com agricultores para reutilização do material orgânico
coletado;

➢

Convênio com catadores para reutilização do lixo seco;

➢

Coleta de lixo nas vilas rurais;

➢

Instalação de Lixeiras em toda a cidade;

➢

Investir em saneamento básico e captação de esgotos;

➢

Investir em limpeza urbana, criando um setor responsável, com garis,
gerando também empregos e renda;

➢

Transformar a cidade num polo de referência em reciclagem em toda
região da fronteira oeste, criando e instalando uma moderna usina de
reciclagem;

➢

Rever contratos de caminhões do lixo, possibilitando que a prefeitura volte
a prestar o serviço à comunidade;

➢

Investir

em

educação

ambiental

a

partir

das

escolas

municipais,

incentivando os alunos a plantar arvores;

➢

Criação de uma moeda verde, motivando, premiando e incentivando as
práticas politicamente corretas e ecológicas;

➢

Limpeza de terrenos públicos e rigorosa fiscalização dos terrenos em
situação de abandono, exigindo e cobrando manutenção dos respectivos
proprietários, aplicando multas para quem não colaborar com a manutenção;

➢

Campanhas de plantio de árvores frutíferas e conscientização do cuidado
com o meio ambiente;

➢

Campanhas de desapego de aparelhos domésticos, louças, roupas de
cama, cobertores, roupas, calçados, sofás, televisores, etc (Projeto
Arcanjo), que seriam recolhidos por calendário pré-determinado por bairros,
com triagem do que for doar para quem necessita ou, então, encaminhar para
reciclagem;

➢

Criação de uma lei municipal dando incentivo a quem instalar cisternas
nos terrenos ou prédios para reaproveitamento da água da chuva;

➢

Desburocratizar e agilizar licenças ambientais;

➢

Incentivo a construções ecologicamente corretas, investimentos em
energias renováveis, como placa solares, energia eólica, fazer com que
os órgãos públicos que tenham muito consumo de energia possam migrar
para sistemas que busquem diminuir o valor da conta de energia elétrica;

➢

Criação de um corredor Verde e distrito ambiental;

➢

Fortalecimento da estrutura para atender a causa animal;

➢

Adaptar o Campo de Cooperação para abrigar em ótimas condições
animais abandonados, dando um novo lar e dignidade;

➢

Promover adoção consciente de animais abandonados;

➢

Fiscalizar e combater comercialização ilegal de animais de raça que
muitas das vezes vivem em condições precárias sendo explorados pelos seus
donos;

➢

Desenvolver um aplicativo, com a finalidade de facilitar denúncias por
maus tratos e que propicie um almanaque com os animais disponíveis para
adoção;

➢

Adquirir um Castra móvel.

CULTURA

➢

Sala Cultural – Reforma e transformação das instalações em espaço cultural;

➢

Revitalização e investimento na Praça General Osório com espaço cultural
e de lazer, reformar o Coreto, localizado no centro da praça;

➢

Investir em iluminação no Batuva, possibilitando a instalação de um
anfiteatro, consequente deslocamento do eixo João Goulart BR 158 x
Sarandi, para uma nova atração gastronômica e cultural da cidade;

➢

Incentivar eventos com carros baixos, carreta treme treme e outros;

➢

Incentivar a retorno da realização do Festival Martin Fierro;

➢

Propiciar a comunidade o contato com teatro e cinema através de oficinas,
com projetos nas escolas e apresentações em eventos na cidade;

➢

Incentivo para resgatar as tradições gaúchas, artistas, eventos, MTGs,
CTGs, PTGs;

➢

Criação de espaços de cultura nos bairros (Projeto Arte na Comunidade)
com professores em diversas áreas culturais, resultando num grande Festival
das Artes em Santana do Livramento;

➢

Revitalização da Parque Internacional, tornando-a num espaço multiuso
para shows e apresentações artísticas, com músicos, corais, teatros, lazer
com recreação;

➢

Investimento, reforma e se possível ampliação do centro de eventos;

➢

Aproveitamento da Praça General Osório no Centro, para oficinas e
apresentações de pequeno porte, exposições, lançamentos literários, etc.;

➢

Solidificar o Parque Internacional como local de realização da Feira
Regional do Livro, ampliar e valorizar os livreiros, escritores e artistas locais.
Estreitar os laços com Secretaria de Educação para uma realização conjunta
com a Área da Cultura;

➢

Valorizar, e resguardar o patrimônio histórico e cultural do município
dialogando com os movimentos que lutam pela preservação;

➢

Apoiar a volta das bandas marciais nas escolas, grupos de danças, teatro,
corais, tradições gaúchas e de outras culturas;

➢

Toda verba repassada deverá ter contra prestação social com alunos nas
escolas municipais (carnaval, orquestra, teatro, etc), em projetos
voluntários das entidades as comunidades, criando e valorizando a cultura
dentro da sala de aula;

➢

Profissionalizar, capacitar e formar cada entidade que recebe verba
pública do município para promover a captação de recursos através
da LIC e da Lei Federal Rouanet;

➢

Tornar os eventos culturais, como carnaval, natal, Campereada, Martin
Fierro, feira do livro, entre outros, superavitário, através de busca de
patrocinadores, e venda de espaços públicos para publicidade (parceria

público privada por evento), como acontece com a Oktoberfest em Santa
Cruz, com o Natal Luz em Gramado, Carnaval em Uruguaiana, entre outros
eventos;

➢

Apoio aos grupos culturais locais e realização de novos eventos na cidade,
garantindo a sua realização e segurança, das mais diversas expressões.
ESPORTE

➢

Reforçar e criar o Conselho Municipal de Desportes;

➢

Apoio aos campeonatos municipais de futebol e outras modalidades
esportivas,

sempre

buscando

dialogar

com

os

representantes

das

categorias;

➢

Investimento voltado para construção de um ginásio poliesportivo, que
poderia se tornar um complexo esportivo;

➢

Realizar a Olímpiada Municipal;

➢

Incentivar

o

esporte

nas

praças

da

cidade

com

escolinhas

e

orientadores, através de parcerias;

➢

Estimular o esporte amador;

➢

Manter e construir pista de skate;

➢

Manter e construir pista de motocross;

➢

Incentivar práticas como Grau, criação de uma área no Batuva para prática
de Paint Ball, airsoft;

➢

Incentivar a práticas de esportes aquáticos no lago Batuva;

➢

Investir em academias ao ar livre.
PARTICIPAÇÃO POPULAR

➢

Investir em aplicativos e ferramentas de participação popular;

➢

Consulta Pública Popular nos bairros para definição de prioridades;

➢

Criar conselhos para consulta e aprovação de recursos para qualquer
área do município;

➢

Criação de uma secretaria anticorrupção para combater fraudes e
desvios dentro dos setores públicos.

Chapa Majoritária “MUDANÇA DE VERDADE”
PSL

