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PLANO DE GOVERNO CIDADANIA 23 – SANTA MARIA /RS

Apresentação
O documento que apresentamos constitui-se no Programa de Governo
do Partido Cidadania 23, o qual é fruto da compilação de colaboradores
partidários, partidos coligados, bem como, a união de diversas estratégias de
gestões anteriores que possuíam grande potencial, mas foram descontinuadas.
Administrar é gerir o que se tem em mãos recebendo todos os recursos
que nos levem ao objetivo. Transcender os ciclos partidários eleitorais é um
grande desafio a ser vencido, para que possamos dar continuidade ao que está
bem e avançar naquilo que precisa melhorar.
A obsessão em destruir o legado dos adversários políticos tem sido um
dos principais limitadores do avanço de nossa cidade, e por isso, por sermos
livre destas amarras, pretendemos oferecer soluções mais efetivas aos diversos
desafios de nossa cidade.
A pandemia tem um impacto inegável nessa percepção, porém, não pode
ser vista como a responsável por nossas principais mazelas, além de agravar,
também confirmou as limitações de planejamento e gestão, bem como as
consequências dramáticas desse atraso em momentos extremos.
Os caminhos que indicamos não são determinados pela pandemia, já
eram verdade antes, e muitos, percebidos como consenso há décadas.
O que a pandemia nos impõe é urgência, visão ousada e gestão
responsável, compaixão ao próximo e muito trabalho. Não há mais espaço para
novos aumentos de tarifas e impostos, burocracias injustificáveis e fanatismo
ideológico. Para salvar vidas é preciso administrar bem.

2

O cenário atual revela evidentes vulnerabilidades, também deixa claro a
importância estratégica da nossa cidade para muito além de um olhar apenas
local. Por essa lógica, somos uma cidade/região com fartura em todos os
aspectos fundamentais ao desenvolvimento, uma abundante realidade para que
as grandes forças econômicas venham até nós e se tornem parceiros nesse
processo evolutivo que pretendemos potencializar.
Daí decorre a percepção de que nossos gestores precisam estar à altura
desse desafio, aptos a manejar esses fatores, extrapolar nossos limites
fronteiriços, e conectar nossa cidade ao mundo em um caminho de mão dupla.
Precisamos antecipar o futuro ao invés de reagir tardiamente a ele.
É nesse cenário que buscamos a convergência das fontes e das
contribuições que recebemos. Nossas propostas não são consideradas
definitivas, nem poderia ser, pois em planejamento a única constante é a
evolução. Pelo contrário, nosso intuito é de lançarmos os pilares fundamentais
desse novo ciclo social e econômico, que no curso da campanha e do próprio
exercício da administração, serão constantemente aperfeiçoados à medida que
outras realidades e novas necessidades emergirem.
No contexto da era do conhecimento acreditamos que o maior valor são
as pessoas e seus potenciais. Para responder aos desafios do mundo moderno
e de uma cidade cosmopolita, é necessário que o gestor e suas políticas públicas
sejam horizontais, multidisciplinares e eficazes, com indicadores mensuráveis,
para uma constante avaliação. Assim a evolução se faz necessária, recebendo
e adaptando os fundamentos da era digital sem perder o contato humano e a
sensibilidade de quem pretende governar.
Visão, conhecimento técnico, sensibilidade e representatividade, são os
requisitos essenciais ao administrador público. Qualificar a gestão, que,
enriquecida por demandas e sugestões da sociedade, deve recebe
favoravelmente a avaliação permanente do desempenho dos serviços prestados
e consolidar na sociedade os caminhos a seguir.
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Enfim, defendemos uma cidade vibrante, irmanada com sua região,
interconectada com o mundo, amigável a todas as idades, respeitosa e
cooperativa, moderna, democrática e em constante evolução. Uma cidade que
ouve ativamente as legitimas necessidades dos seus, aberta a divergência,
transparente e compassiva, que trabalha, planeja e decide conjuntamente o seu
presente e futuro. Assim nos apresentamos e definimos a nossa busca como a
do pleno desenvolvimento de nossas potencialidades, da prosperidade e da
qualidade de vida.
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NOSSA VISÃO
O Cidadania 23 entende que vivemos um momento histórico ideal para
estabelecermos as bases sociais permanentes que permitam realizarmos juntos
o nosso grande potencial e ideais. Pretendemos responder corajosamente aos
desafios de estabelecer as fundações dessa cidade cosmopolita, moderna,
prospera e responsável, que se organiza em torno da qualidade de vida e
prosperidade da qual somos justos merecedores.
Propomos neste plano um conjunto de medidas que, ao se consolidarem
no tempo, darão um rumo definitivo e inabalável no destino de nossa gente
afirmando o caminho da realização do gigantesco potencial que guardamos.
Somos todos de Santa Maria assim como ela também é nossa. Todos os dias
fazemos trocas com nosso lugar de viver e nos transformamos uns aos outros
nesse processo.
Criar convergências, buscas os consensos a respeito desses propósitos
e finalidades através do comprometimento social de todos, agentes públicos e
privados: essa é a missão desse novo gestor.
Instigar a participação e debate, a crítica ativa e propositiva, com clareza,
transparência e respeito pelo bem público e seus atores. Perguntar
obsessivamente como podemos fazer melhor, mais, mais seguro e mais rápido.
Combinar visão de futuro com resolução imediata legítimas aspirações
dos cidadãos. Essa é a função pedagógica da administração, das políticas e de
dos agentes públicos. Assim entendemos que o responsável pela gestão pública
deve governar pelo exemplo de maneira a inspirar a todos no comprometimento
com esta maneira de viver pela cooperação comunitária.
Por administramos pelo exemplo próprio, com democracia, participação e
comprometimento social, nos tornaremos protagonistas de nossa história,
corresponsáveis pelas melhorias em nosso presente e garantidores de um futuro
melhor para as próximas gerações.
É nesse contexto que ao consolidar a identidade e propósito regional,
buscando a resolutividade, planejando o futuro, assegurando a participação
social, resgatando o sentimento de pertencimento indissociável a cooperação e
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ao progresso e assim evitando as interrupções injustificadas a cada ciclo político
partidário eleitoral.
Os princípios e diretrizes de como pretendemos realizar essa visão
democrática e pedagógica de prática política geradora de constante evolução
econômica e social é o objetivo desse plano de governo. Somos todos
moradores de uma só casa, sejamos parte da geração que não se omitiu e tomou
as rédeas de seu futuro com ousadia, conhecimento e responsabilidade.
Convidamos a todos para trabalhar em cooperação na busca da Santa Maria
que queremos e da cidade que merecemos!
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EIXOS ESTRUTURANTES E DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS

1.

COMPROMISSO SOCIAL E PERTENCIMENTO.

Nossa Cidade possui desafios estruturais de longa data que precisam ser
enfrentados e acreditamos que as soluções sejam possíveis com a implantação
de políticas permanentes de médio e longo prazo, bem como, ações pontuais de
curto prazo.
Nosso desafio inicial é criar em cada santa-mariense, natural, residente
ou visitante o sentimento de pertencimento e a atitude decorrente desse estado
de espírito. Para isso acreditamos que a forma mais efetiva de atingir esse
objetivo seja promovendo o envolvimento e participação social de toda a
população.
Propomos como medidas necessárias o fortalecimento dos conselhos
setoriais e aparelhamento destes com fundos e legislações específicas que lhes
possibilitem mais voz nas políticas públicas e mais efetividade em seus
propósitos.
Essa é a busca da reconquista do protagonismo social e participação
cidadã na definição da utilização de parte dos recursos públicos e nas políticas
públicas.
Igualmente propomos o apoio ao conjunto de associações comunitárias
de bairros garantindo-lhes a necessária estrutura e a possiblidade de efetiva
participação na alocação e uso de parte do recurso público.
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2.

EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA.

O Desenvolvimento econômico da nossa cidade com foco no aumento da
atividade econômica, liberdade de empreendimento, geração de emprego, e
aumento quantitativo e qualitativo da renda, deverá ter como a base a utilização
de nossas vantagens competitivas naturais e fortalecimento da economia local
(CNPJ local), bem como ,identificação e aproveitamento das demandas de
consumo locais e regionais, sinergia do capital econômico adormecido com o
conhecimento acumulado e disponível de nossas instituições de ensino e
pesquisa.
Para a concretização desse pilar se faz necessário o empenho imediato
na viabilização de uma Região Metropolitana na Região Central do Estado com
epicentro em nosso município, buscando a recomposição dos fatores de escala
perdidos no processo de emancipação dos municípios adjacentes além da busca
legítima de agregar os demais municípios que guardem a identidade com esse
propósito.
Aumentar e qualificar o processo de aceleração das cadeias produtivas
vigentes e potenciais com a Criação de Câmaras setoriais para discutir,
permanentemente, as formas rápidas de incentivo a todos os setores
econômicos, em especial focando na desburocratização, microcrédito,
identificação de “clusters”, qualificação humana, assistência técnica e formação
de redes.
Qualificar toda a infraestrutura dos distritos permitindo a prosperidade e
qualidade de vida a todos os responsáveis por um dos setores econômicos mais
importantes na retomada do crescimento, a Agroindústria. Notadamente em um
trabalho preventivo e permanente da infraestrutura, em especial na manutenção
de estradas e pontes com o intuito na redução dos custos decorrentes da
extrema deterioração. Da mesma forma, através do microcrédito, assistência
técnica e certificação de produtos de maior valor agregado, garantir ao produtor
rural o direito a viver em prosperidade no campo e assim consolidando o cinturão
verde do município.
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É preciso ressaltar que esse conceito de cinturão verde acaba
necessariamente por extrapolar os limites físicos de nosso município e assim
exigindo a integração dessa atividade com os demais municípios da região.
Garantir ao pequeno empreendedor, em qualquer das suas formas o
direito ao trabalho e a prosperidade, regulamentando a atividade dos ambulantes
inclusive com qualificação e microcrédito, fortalecendo o CNPJ local, levando até
o setor produtivo o capital e o conhecimento. Igualmente prestigiando o produto
artesanal em todas as suas formas, estendendo aos seus empreendedores
segurança jurídica, suporte técnico, microcrédito e formação empreendedora.
Dinamizar a atividade construtiva do município fortalecendo os pequenos
e médios construtores, empreiteiros, prestadores de serviços, lojas de material
de construção, escritórios de arquitetura e engenharia. Nesse sentido buscar o
aprimoramento

dos

procedimentos

internos

da

Prefeitura

Municipal,

desburocratizando e simplificando os procedimentos e certidões, adaptando e
integrando os sistemas de computação dos diversos setores internos e externos,
notadamente, o do Cartório de Registro de Imóveis. Incentivar a construção de
empreendimentos alinhados a busca incessante da qualidade de vida e
prosperidade econômica resultante do fortalecimento dessa cadeia produtiva,
necessariamente revisando os critérios construtivos do município por alteração
substancial do plano diretor.
Incentivar através Turismo em todas as suas formas a visitação ao nosso
município e região como estratégia para fortalecer o comércio e serviços locais
decorrentes do aumento significativo do público consumidor.
Agir ativamente na busca do capital para, através de Parcerias Público
Privadas, fazer os investimentos em infraestrutura necessária a solução dos
problemas crônicos, notadamente em mobilidade urbana.
Priorizar a mobilização social necessária a viabilização do município e
região como o grande entreposto comercial da metade sul, concretizando o
“cluster logístico”, multiplicando de forma exponencial a movimentação de
produtos, gerando grande quantidade de empregos com renda qualificada,
atraindo empresas prestadoras de serviços e centros de distribuição de
mercadorias. Como resultado temos o aumento e qualificação da massa salarial,
9

com efeito cascata no setor de serviços e comércio, dinamizando a economia
local e garantindo o início da terceira grande onda de desenvolvimento da nossa
cidade. Consagrando o coração do Rio Grande como locomotiva do
desenvolvimento da Metade Sul e Portal de entrada e saída de produtos do
Mercosul.
Estimulo ao estabelecimento das condições favoráveis a consolidação do
munícipio como uma cidade amigável ao empreendedorismo, notadamente na
área da inovação e tecnologia, quer por estimular as iniciativas em andamento,
quer por estabelecer um conjunto legislativo receptivo e adequado a essa
modalidade empresarial.
Igualmente, necessário a participação do poder público municipal na
formatação de instrumentos de acesso ao crédito a essas jovens empresas bem
como no diagnóstico das razões pelas quais perdemos tantas iniciativas bem
sucedidas aqui nascidas e que mudaram de endereço para outras cidades com
ambiente mais amigável e estimulante.
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3.SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

A busca fundamental do Cidadania é a qualidade de vida, a fim de
viabilizar a todos o direito igualdade de oportunidade, dignidade e auto
determinação. Com um escopo bastante amplo essa ambição encontra seus
caminhos de concretização em ações de curto, médio e longo prazo que devem
ser permanentes e de titularidade global, envolvendo cada cidadão de nossa
comunidade.
Para o ganho de efetividade nesse objetivo permanente defendemos a
visão da inclusão de todos os extratos sociais na construção das políticas
públicas, notadamente as mais vulneráveis. Especialmente em decorrência na
mudança relevante da nossa amostra demográfica, com o crescimento da
representatividade do idosos nesse cenário é urgente e imperioso qualificar o
nosso modo de vida para atender as necessidades dos cidadãos idosos.
Nossas ações serão guiadas através da evolução nas diversas fases do
programa Cidade amiga do Idoso a qual trata-se de uma estratégia transversal
que mobiliza variadas dimensões da cidade na adequação a uma realidade mais
pautada nas necessidades desse extrato social.
O fortalecimento e ampliação da Atenção Primária a saúde é primordial
por acreditarmos que a prevenção as comorbidades resultam em mais adequada
distribuição

da

rede

de

atendimento,

modernização

do

sistema

de

agendamentos, com vistas a significativa erradicação das filas e fichas ainda
pendentes.
Qualificar e incrementar a receita do município é uma forma de buscar a
ampliação responsável da rede de atendimento primário do município
aproximando estes das localidades ainda desprovidas. Igualmente organizar a
atividade da saúde na busca do alinhamento com as políticas e métricas
nacionais visando a maior destinação das verbas de caráter variável. Por fim
através de um dialogo dirigido com todos os atores da saúde, encontrar um
sistema de gestão mais eficiente e econômico fundado no princípio de fazer mais
com menos.
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Reconhecendo as demandas do município a partir do Relatório da IV
conferência municipal de políticas para as mulheres de Santa Maria ocorrido em
2015 atuaremos para o incremento da participação das mulheres no controle
social das políticas públicas, bem como, avançar para uma instância de controle
social qualificado, dentro das estrutura organizacional da Prefeitura Municipal,
além do apoio e valorização dos conselhos alinhados com esse objetivo da
busca da igualdade de gênero, garantia a segurança, liberdade de escolha e
pleno desenvolvimento.
Nesse contexto buscaremos a efetivação de uma rede permanente de
acolhimento 24 horas e primeiro atendimento, a todas as populações em
situação de vulnerabilidade, disponibilizando assistência médica, psicológica,
sociológica e policial em tempo integral, com profissionais com treinamento para
cada uma das especificidades das populações em situações de risco, com por
exemplo: mulheres vítimas de agressão, menores vítimas de abuso, idosos em
situação de abandono, psicóticos em situação de surto, drogaditos,
trabalhadores da noite. Sendo assim é fundamental integração entre as diversas
instâncias do poder público, sociedade civil organizada e parcerias públicoprivadas.
No âmbito da qualidade de vida, também propomos uma cidade
comprometida com o bem estar de todas as idades. O seu objetivo é tornar cada
bairro um lugar de convivência mais fácil, mais confortável e segura para o idoso
e em consequência, para toda a população. Nesse sentido, nos filiaremos ao
Programa Cidade Amiga do Idoso que dentre outros benefícios nos qualificarão
como prioridade no recebimento de diversas fontes de recursos. As mudanças
previstas

impactam na qualidade de vida

de

toda

a população e

transversalmente a diversas dimensões da cidade, visando a qualidade de vida
a todas as idades.
Por fim, compreendemos que a evolução para a gestão plena da Saúde
deva ser uma caminhada, e caso ela aconteça, decorra do fato de já termos
alcançado níveis bem mais sólidos em efetividade dentro das competências que
hoje nos são de responsabilidade.
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4. EDUCAÇÃO E CIDADANIA.
Nós do Cidadania 23 entendemos que a educação possui um papel
central nesse modelo de sociedade que visionamos, onde partindo do ponto
evolutivo atual, sugerimos a evolução gradual e responsável para um modelo
consensuado de escola integral em tempo e conteúdo, buscando a igualdade
social com respeito e liberdade de escolha e oportunidade, consciência coletiva
e de pertencimento, independência econômica e cultural, segurança, dignidade
e pleno desenvolvimento do potencial do indivíduo.
Enfrentar a baixa frequência e garantido a máxima permanência do aluno
no sistema de ensino assistindo-lhe com os meios necessários à sua
subsistência e integridade física e mental, bem como na garantia de sua
subsistência econômica dentro do esforço comum do núcleo familiar.
Construir junto a comunidade a compreensão dessa visão pedagógica de
sociedade buscando a coparticipação nos meios de custeio responsável dessa
evolução gradual que demandará mais espaços e mais profissionais.
Do ponto de vista dos trabalhadores da educação é preciso garantir ao
professor e demais profissionais desse setor a valorização e a educação
continuada.
Aos discentes garantir o acesso e pleno usufruto da educação, olhar
inclusivo as necessidades educacionais especiais através da ampliação da
discussão a respeito das demandas, métodos, sugestões, críticas e temas
pertinentes trazidos por docentes, família, organizações e profissionais
comprometidos com esta causa.
Dentro desse contexto, se faz necessário um mapeamento mais preciso
das demandas na educação especial bem como a inserção de políticas públicas
que garantam o maior benefício do processo de aprendizado e evolução
individual, além de assegurar um ambiente social mais receptivo decorrente da
convivência respeitosa, harmônica e colaborativa entre educandos com e sem
necessidades especiais.
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Ofertar maior rede de cobertura das creches do município é uma forma
eficaz de garantir as condições necessárias ao pleno desenvolvimento das
crianças e a devida liberdade e igualdade para dar condição aos pais na busca
dos meios de sustento e realização no núcleo familiar.
Estreitar o relacionamento e a cooperação entre Prefeitura e instituições de
ensino superior facilita a interação entre graduandos, e possibilita a execução de
projetos pertinentes junto a educadores, pais e alunos, no sentido de atingirmos
o pleno potencial da atividade pedagógica e educacional.
Ao estimular a participação das famílias na educação das crianças e
jovens, esta integração fortalece o aprendizado e as relações comunitárias. Esse
fortalecimento passa conscientização das melhores práticas de Saúde na Escola
com foco na prevenção e com a ocupação de profissionais da saúde vinculados
as Unidades de saúde do Município para realizar ações de Avaliação,
Capacitação, Educação e Promoção das melhores práticas de Saúde, pois
acreditamos que a prevenção pela educação ainda é a mais efetiva política de
saúde.
Igualmente, estender aos professores e servidores o atendimento em
políticas públicas de saúde física e mental mais adequadas aos grandes desafios
decorrentes da atividade educacional.
O rigoroso conhecimento dos problemas locais e de suas relações com
suas causas locais, regionais e globais expressam nossa preocupação com a
Cidadania. E como cidadania reconhecemos uma diversidade de direitos a qual
a sociedade deve ter acesso, e notadamente o direto a habitação é um requisito
essencial da dignidade humana. Nesse sentido devemos agir não apenas na
solução dos desafios já postos em termos de regularização fundiária, mas evoluir
nesse conceito e ousar indicar as soluções permanentes ainda que com prazos
razoáveis de implantação nos sentidos de deixar claro ao cidadão, com quando
e onde esse direito lhe será estendido e assim além de assegurar o direito à
moradia melhor planejar o uso e ocupação do solo urbano.
Antecipar a revisão de todo o plano diretor com vistas a evolução do
modelo de planejamento urbano adequado a essas novas diretrizes, bem como,
a uma cidade onde qualidade de vida e prosperidade são a razão de planejar.
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Priorizar uma política de segurança pública preventiva, direcionada a
identificação de vulnerabilidades sociais, criação de programas pedagógico
preventivos, qualificação dos servidores, propositivo na adequação do plano
diretor, monitoramento e inteligência, integração com as forças policiais e
mobilização popular em favor de uma cidade mais segura e pacífica.
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5.CULTURA, ESPORTE E LAZER
A qualidade de vida e saúde passam pelo esporte e lazer. Apoiaremos
diversas modalidades esportivas amadoras e profissionais. Temos como escopo
desenvolver atividades de lazer em todo o Município, resgatando e revitalizando
os espaços públicos nos bairros, oportunizando mais saúde, lazer e
entretenimento à comunidade em geral.
Priorizando a identificação de áreas verdes ainda restantes na zona
urbana do município, preservando-as para a garantia a qualidade de vida para a
concretização de uma série de parque e praças, que garanta a segurança e livre
circulação entre elas, notadamente através de passeios públicos e ciclovias.
Assegurar aos ciclistas a segurança e a infraestrutura necessária para o
exercício de uma atividade que fica mais atual a cada momento. Quer ponto de
vista da saúde, da cooperação, do respeito a vida e a natureza, o ciclismo tem
um papel pedagógico na cidade que visionamos. Assegurar a pratica dessa
atividade de forma organizada será feita de forma consensuada com usuários e
órgãos púbicos e é compromisso fundamental de nosso programa.
O Carnaval é uma festa popular indispensável a realização plena da
característica cultural marcante de parte expressiva de nossa população e fonte
inequívoca de entretenimento, emprego e renda. Nesse sentido construiremos
uma solução consensuada entre as agremiações representativas e os diversos
atores desse marcante meio cultural na busca do autofinanciamento e da melhor
estrutura para a sua realização.
Igualmente relevante no esforço de garantia ao lazer é as condições
essenciais aos esportes de aventura e velocidade sobre rodas através da busca
ativa de um espaço seguro e adequado a exposições, encontros, testes
veiculares, disputas de velocidade ou simples lazer, que garanta o uso seguro e
intensivo a justificar a ação do capital privado através de parceria público privada.
Da mesma forma facilitar a pratica de atividade e esportes aéreos, como
paraquedismo, voo a vela, balonismo e aeromodelos e atividades conexas com
a identificação de espaço adequado com segurança e infraestrutura, igualmente
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prevista com a condição se sustentabilidade inerente ao momento de limitações
orçamentárias que vivemos.
Busca intensiva na melhoria e qualificação dos museus existentes bem
como realização cooperada e outros ainda por materializar, notadamente o
aeroespacial, que já tem acervo, mas ainda carece da estrutura necessária para
a sua instalação. Esforço essencial a qualificação cultural do município bem
como um recurso adicional à revitalização do turismo e atividade econômica do
município.
Revitalização de espaços públicos e busca ativa na adaptação de novos
espaços destinados a oficinas, escolas ou apresentações de atividades
musicais, teatrais, artísticas e artesanais, com a participação dos conselhos e
atores representativos desses meios, bem como a facilitação ao acesso dos
recursos derivados das oportunas leis de incentivo, ou mesmo, parcerias público
privadas quando legalmente autorizadas.
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6.MEIO AMBIENTE
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente é requisito indissociável a
uma cidade amigável aos idosos e acolhedora de todas as idades. É total
prioridade o investimento em Saneamento Básico inclusive convidando à revisão
dos termos do último acordo do município com a concessionária dos serviços.
Especialmente em tempos onde todos são chamados a um grande
esforço coletivo e compassivo na mudança dos hábitos de higiene e segurança
sanitária, o exemplo deve vir do poder público. Se precisamos escolher onde vai
o recurso não pode haver dúvida, primeiro o esgoto, depois o asfalto, primeiro a
vida, depois o conforto. Coerência e bom exemplo também salvam vidas.
Especificamente, priorizaremos a criação da Política Municipal de
Resíduos Sólidos, a qual é emergente em nossa cidade e fortalece medidas ao
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos e da falta de
comprometimento com as boas práticas, notadamente a coleta seletiva.
Estabelecimento do IPTU verde, compensando as práticas favoráveis ao
uso racional dos recursos, manejo e disposição dos resíduos, métodos
construtivos sustentáveis e menos invasivos, atividades empresariais inseridas
na lógica e perspectiva da sustentabilidade.
Tornar a cidade Sustentável é um desafio para fazer mais, fazer melhor
e com menos, premiando as condutas responsáveis que diminuem a
necessidade do investimento público e promovem a qualidade de vida.
Instalação de um UPA animal com objetivo de atender uma demanda
crescente para o socorro imediato dos animais de estimação e vida silvestre em
abandono ou risco de desassistência.
Definição de uma política mais efetiva no controle de zoonoses, através
de um amplo diagnóstico de nossas vulnerabilidades e dos animais, na busca de
proposição de políticas públicas de enfrentamento dos riscos, educação da
população e estabelecimento regras mais efetivas para garantia da saúde e
integridade animal bem como dos humanos que com estes interagem.
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7.INSTRUMENTOS DE GESTÃO TRANSPARENTE, EFICIENTE,
RESPONSÁVEL E INTEGRADA
Garantir aos moradores dos bairros o acesso aos serviços básicos do
município que hoje são exclusivamente promovidos no centro administrativo
municipal através da criação de uma unidade móvel dotada da estrutura
necessária ao atendimento de tais necessidades de forma itinerante em
condição de rodizio. Tal medida é substitutiva da instituição da descentralização
administrativa tão necessária, mas que se mostra inviável momentaneamente
em decorrência das óbvias limitações orçamentárias do município.
Confecção de estudo das condições necessárias e melhores localizações
para

o

estabelecimento

oportuno

e

necessário

de

futuras

unidades

descentralizadas do centro administrativo municipal assim que o município
recupere sua capacidade de qualificar o serviço sem onerar os cofres públicos
além de sua capacidade.
Determinação de estudos de viabilidade jurídica para criação de um
Cartório Municipal com a finalidade de produção e gestão de todas as
informações de natureza pública e suas decorrentes certidões que independam
de análise prévia ou parecer técnico impeditivo, e assim reduzir o tempo e o
custo do acesso a tais informações.
Promoção de ampla análise legislativa municipal com o intuito de revogar
ou desconstituir toda a legislação que já tenha se tornado morta ou ineficaz.
Comprometimento

com

a

modernização

administrativa

e

responsabilidade fiscal, ampliando os sistemas de planejamento, controle,
transparência e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos
e financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços
públicos e desburocratização. Os bons resultados na gestão pública passam
necessariamente pela capacitação, aperfeiçoamento, respeito e valorização do
quadro de servidores.
Rever e aperfeiçoar o Serviço de Ouvidoria de forma a agilizar as
respostas e soluções bem como garantir ao cidadão total transparência e
segurança quanto aos atos da administração pública, em especial, revendo a
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legislação para determinar a sufrágio universal para a escolha do Ouvidor Geral,
preferencialmente garantido aos membros inativos do Ministério Público o direito
exclusivo a ocupação do mencionado cargo. Tal medida visa colocar para além
dos interesses político partidário a guarda de tão relevante função.
Dentro da estrita garantia da qualidade do serviço prestado buscar
ativamente a redução do número de Cargos em Comissão até seu número
mínimo essencial.
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NOSSO COMPROMISSO
Enfim, o Cidadania passa a partir dessa eleição municipal de 2020 a
somar-se com todos os atores sociais que já depositaram a sua contribuição
nesse esforço da concretização do nosso imenso potencial inerente. Longe de
querer monopolizar a verdade ou os caminhos a seguir, respeitosamente
submetemos a nossa interpretação da realidade a opinião pública e ao crivo da
urna. Fazemos um chamamento ao debate, a crítica, a colaboração e
essencialmente ao comprometimento de toda a nossa população.
Somos sabedores dos riscos inerentes ao processo eleitoral durante a
pandemia para todos os eleitores, e especialmente aos definidos como grupo de
risco. Ainda assim, para aqueles que puderem em segurança alcançar a urna,
pedimos que assim o façam com a convicção de que esta é uma eleição especial
para Santa Maria. Riscos e Oportunidades nunca foram tão evidentes e
convidativos a participação critica na definição dos rumos a seguir.
Se sua saúde estiver em risco fique em casa no dia do pleito, mas seja
incansável nas redes sociais. Informe-se, eduque-se, questione, influencie,
multiplique, sugira. Participe. Faça parte da Geração que não se omitiu e
reassumiu as rédeas do nosso destino. Essa é a verdadeira política, bem longe
dos políticos profissionais e bem perto da Cidadania!
Essa é a cidade que queremos e a vida que merecemos!
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