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 Este arquivo Word ESTÁ ABERTO PARA EDIÇÃO.  

 Tenha em conta que este modelo, a sequência de temas e os itens relacionados, estão 
disponíveis como mera sugestão.  

 Elimine-os, mude a ordem ou acrescente outros, de acordo com a realidade do seu  

  

  

Apresentação das Propostas de Governo de Jader Maretoli 

 

Há anos tenho visto a população santa-mariense passar por 

inúmeras necessidades, e no anseio de sanar algumas delas, 

comecei a realizar alguns projetos sociais, voltado para as 

comunidades carentes. Entretanto, quanto mais eram realizadas as 

ações, mais eu percebia a necessidade da cidade em ter um gestor 

que entendesse de fato o que a população estava clamando. 

Logo, fiz o levantamento de ações que levariam a população a 

usufruir de uma politica pública eficaz, de qualidade sendo elas na 

área da saúde, educação, segurança, saneamento básico, 

mobilidade urbana e rural: 
  

 

 

Gestão 
 

 

a) Reduzir o número de Secretarias Municipais de para Secretarias.  

 

b) Diminuir em 30% os Cargos em Comissão (CC). 

 

c) Construir um Governo técnico e Menos politico. 

 

d) Investir no treinamento periódico dos Servidores Públicos para 

capacitar, motivar e agilizar a prestação de serviços aos 

contribuintes.  

 

e) Reavaliar o sistema de compras da prefeitura para padronizar 

processos e itens de consumo, evitando desperdícios e gerando 

economia de escala e, no que possível, estimular a compra através 

de Consórcio Intermunicipal. 

 

f) Fazer estudo sobre o sistema de arrecadação de IPTU, para tornar 

mais justa a cobrança do mesmo. 
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g) Implantar um sistema de metas e planejamento estratégico, com 

estudo sobre os processos e organogramas, eliminando os 

processos repetitivos e o retrabalho, para gerar eficiência e 

produtividade na administração do município. 

 

h) Implantar o procedimento “Gestão Republicana Prestando Contas”, 

onde o Prefeito, Vice e Secretários, sistematicamente percorrerão 

os bairros para apresentar as ações de governo e ouvir as 

lideranças comunitárias e a população.  

 

i) Transformar os atendimentos ao cidadão para atendimentos 

tecnológico (fazer o uso da tecnologia para acabar com a 

burocracia)  

 

 
 

 

Educação 
 
 

a) Criar escola cívica militar de forma gradativa em regiões que tem o 

numero de IDEB baixo. 

 

b) Inserir de forma gradativa o uso de uniforme para escolas publica 

municipais. 

 

c) Criação de creches publica (parceria publica privado). 

 

d) Criação das Olimpíadas do conhecimento. 

 

e) Implantar cronograma de reuniões sistemáticas com a comunidade 

escolar, para ouvir dirigentes, professores, funcionários, pais e 

alunos, analisando as necessidades, as potencialidades e o 

posicionamento do município nos sistemas de avaliação, entre 

estes o IDEB. 

 

f) Fortalecer os programas de capacitação dos professores e 

funcionários das escolas.  

 

g) Implantar Creche de turno integral de forma gradativa nos bairros 

que tem maior demanda de crianças conforme estudo a ser feito. 
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h) Montar programa de adequação da acessibilidade arquitetônica 

(rampas de acesso, rebaixe nas calçadas, banheiros acessíveis e 

outros), acessibilidade programática, metodológica e 

comunicacional (LIBRAS e outros meios) nas escolas do município. 

 

i) Oferecer expressa atenção para a educação inclusiva, equipando 

as Salas de Recursos, e também fortalecendo a consciência para a 

acessibilidade atitudinal, para criar a cultura da acessibilidade e da 

inclusão na comunidade escolar, com reflexos em toda a 

comunidade.  

 

j) Estimular a prática esportiva e paradesportiva, com a plena 

participação dos alunos com deficiência.  

 

k) Ampliar o sistema de transporte escolar para os alunos. 

 

l) Avaliar continuamente a qualidade da merenda escola e estimular a 

compra de produtores do município. 

 

m) Criar um programa permanente de educação e esclarecimento em 

relação aos malefícios do consumo de drogas.  

 
 
 
 

Saúde 
 
 

a) Criar a Fundação da Saúde. 

 

b) Buscar transformação da Gestão de Saúde para plena. 

 

c) Estender o horário de funcionamento dos postos de saúde, 

objetivando. 

Atendimento por 24 horas com a criação de postos regionais neste 

regime, de forma gradativa. 

 

d) Criar o Cartão para todos que vai gerar um cadastro Geral do seu 

histórico de Saúde na rede Publica. 

 

e) Tele agendamento de consultas e exames via 0800. 

 

f) Criar a Clinica de Atendimento de Saúde da Mulher. 
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g) Criar a Clinica de Atendimento ao Idoso. 

 

h) Ampliar mais Equipes de Saúde da Família, para atender os Bairros, 

buscar no futuro internação domiciliar. 

 

i) Elaboração e execução do plano de reestruturação dos postos de 

atendimento. 

 

j) Adotar uma unidade móvel, com equipamentos e profissionais de 

Odontologia e Oftalmologia, para percorrer bairros e atendimento 

nas escolas. 

 

k) Desenvolver e viabilizar um projeto de criação de uma "clinica-

escola" 

Favorecendo a formação técnica, para recuperação e qualificação 

de dependentes químicos; 

 

l) Criar caminhos tecnológicos para agendamentos e distribuição de 

medicamentos. 

 

m) Criar a Farmácia Solidária para distribuição de medicamentos de 

forma solidária e gratuita. 

 

n) Criar a fábrica de Fraldas e absorventes, para destinação para 

idosos, pessoas com deficiência e famílias carentes. 

 

o) Transformar a gestão de Saúde da Cidade de forma Macro 

trabalhando com consórcio Intermunicipal. 

 
 
 
 

Transporte e Infraestrutura 
 
 
a) Ativar a Usina de Asfalto Municipal. 

 

b) Ativar Usina de Blocos de Concreto. 

 

c) Revitalizar o parque de máquinas da secretaria de obras e lutar pela 

sua 

      Ampliação logística. 

 

d) Construção e revitalização de abrigos de Ônibus. 
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e) Buscar a Padronização das Calçadas Pública. 

 

f) Criar Ciclovias que possam unir regiões da cidade.  

 

g) Avaliar condições para Licitação do Transporte Coletivo Municipal 

para atender a cidade e implementação de serviços tecnológica para 

frota. 

 

h) Construção de praças, parques municipais e urbanização de canteiros, 

revitalizando os já existentes. 

 

 

 

Habitação 
 
 

a) Estudar meios com os agentes financiadores para implantar 

conjunto com unidades habitacionais populares no município.  

 

b) Regularizar e viabilizar a infraestrutura para as habitações 

localizadas nas invasões que cercam a cidade. 

 

 

 

Saneamento Básico e Sustentabilidade 
 
 

a) Viabilizar local e organizar sistema de separação de materiais 

recicláveis, com incentivo à cooperação de recicladores, para que 

os resíduos da coleta seletiva tenham aproveitamento na geração 

de renda e sustentabilidade. 

 

b) Organizar sistema de retirada de entulhos e local para destinação 

dos mesmos. 

 

c) Questionar junto a CORSAN para Ampliação da extensão do 

serviço de abastecimento de água, e que os bairros tenham 

implantadas as redes de coleta de escoto sanitário.  

  

d) Ampliar rede de esgoamento das águas fluviais. 
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e) Ao adquirir luminárias para o sistema de iluminação pública, e nos 

prédios públicos, prever a aquisição de lâmpadas e sistemas que 

atendam a eficiência, a vida útil e a sustentabilidade led.   

 

f) Eco pontos de Coletas de Resíduos recicláveis. 

  

g) Biodigestor para fazer a gestão de seus resíduos orgânicos 

produzindo gás nas escolas pública. 

 

h) Energia Solar nos prédios públicos e área Rural. 

 

i) Transforma a gestão do aterro Sanitário municipal. 

 

 
 

Cultura, Esporte e Turismo 
 
 
a) Divulgação das potencialidades turísticas do município a nível 

nacional; 

 

b) Apoio aos eventos socioculturais 

c) Criar através da linha férrea uma rota turística com passeios 

atrativos com a implementação de um passeio de locomotiva e 

fomentar a rota turística gastronômica. 

 

d) Criar o Acampamento Farroupilha. 

 

e) Dar continuidade ao Plano Municipal de Cultura, com ênfase na 

disponibilidade da LIC-SM, dando-se destaque a divulgação da 

cultura local em eventos intermunicipais, continuar o apoio aos 

escritores e a literatura popular, bem como ao sistema municipal 

de museus, as atividades de comércio e exposição artesanal e a 

todos os apoios culturais contemplados no PMC;  

f) Melhorar as vias de acesso para o local ou a infraestrutura onde 

se realiza o evento cultural e gastronômico. 

 

g) Criar espaço para a prática esportiva e paradesportiva na cidade 

e bairros. 

 

h) Promover (ou incentivar) a realização das Olimpíadas Escolares 

Esportivas e Paradesportivas. 
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i) Criar o Centro de Treinamento Olímpico; 

 

j) Criar programa e incentivo aos Jovens e Idosos para o Esporte e 

a prática de exercícios físicos. 

 

k) Apoio às entidades desportivas oficialmente instituídas e 

orgânicas, amadoras e profissionais. 

 

 

Segurança e Mobilidade Urbana 
 
 

a) Criar Secretaria de Segurança. 

 

b) Central de polícia, junto ficaria o Instituto de Criminalista, Emissão 

de CI e Perícias. Delegacia das crianças e adolescentes, do idoso, 

da mulher. especializadas DROGA, Homicídio, lavagem de Dinheiro. 

E mais Delegacia Regional de Polícia. Tudo no mesmo prédio. Com 

instalações adequadas, com características, necessidades e 

peculiaridades de cada área de atribuição. 

 

c) Equipar a Guarda Municipal e Abrir concurso Público. 

 

d) Expandir a rede de monitoramento e vigilância. 

 

e) Criar a central de monitoramento da vigilância sanitária. 

 

f) Melhorar a iluminação pública nas ruas e nos bairros com vistas a 

segurança. 

 

g) Mudar de forma gradativa os semáforos trazendo modelos mais 

modernos, criando a onda verde. 

 

h) Aumentar o número de ciclovia na cidade. 

 

i) Padronizar calçadas urbanas. 

 

j) Melhor os serviços de transporte Público Municipal. 

 

k) Colocar em execução o estudo de mobilidade urbana já existente 

na cidade. 
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l) Criação de um aplicativo de monitoramento do transporte público 

de horários de chegadas e saídas das paradas de ônibus. 

 

m) Viabilizar a criação de um "porto seco" para carga e descargas, 

promovendo a exclusão do tráfego de grandes veículos durante os 

períodos de trânsito intenso na cidade. 

 

 

 

 Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda 
 
 

a) Propor a criação da Lei de incentivo para a industrialização, e ou, 

inovação tecnológica, com locação de pavilhões e outros meios 

para estimular a instalação de indústrias.   

 

b) Organizar espaço físico (pavilhão), e suporte administrativo 

(secretaria, telemáticos e qualificação para gestão), para o 

funcionamento de Berçário Industrial nos bairros, buscando 

incentivar novos empreendimentos.  

 

c) Estimular a cadeia produtiva do setor agrícola e produtor rural.  

 

d) Manter e ampliar a aquisição de produtos com origem na 

Agricultura Familiar; 

 

e) Em parceria com a FGTAS, SENAC, SENAR, SEBRAE e outras 

instituições de apoio, realizar capacitações para produção de 

artesanatos, produção agros, e apenados em ressocialização, com 

especial incentivo para o empreendedorismo de mulheres e jovens.  

 

f) Apoiar a Criação de novas Escolas Técnicas, criar cursos de 

formação profissional de acordo com os segmentos da Cidade com 

maior empregabilidade e que tenha demanda de contratações, com 

o fim de estimular este segmento produtivo na geração de 

empregos, renda e tributos para o município.  

 

g) Criar campanha de incentivo e valorização do empreendedor (ind, 

comércio e serv.) local, para que o consumidor entenda que a 

compra de produtores, comerciantes ou prestadores de serviço que 

tenham sede no município, retroalimenta a economia do município.   
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Assistência e Desenvolvimento Social 
 

h) Apoiar a CACISM, SINDILOJAS, CDL entre outras entidades, na 

realização das Festas, Feira ou campanhas, para incentivar a 

economia local. 

 

i) Organizar os Catadores de materiais recicláveis em associação 

e/ou cooperativa para implantação da coleta seletiva. 

 

j) Investir na vocação da cidade e estabelecer vínculos sólidos com 

as incubadoras empresariais e tecnológicas e o distrito industrial 

fomentando um diálogo que permita o desenvolvimento deste setor 

em busca de resultados tanto na criação de novas empresas 

quanto de geração de novos empregos; 

 

k) Realizar diálogos com as cooperativas para aumentar e quando 

necessário revitalizar seu desenvolvimento em Santa Maria, 

enfatizando as áreas de reciclagem, agroindústrias, serviços 

técnicos, leite e seus derivados e hortifrutigranjeiros. 

 

l) Fomentar a profissionalização de calceteiros para a pavimentação 

de pedras em ruas, suprindo a carência de mão de obra desse 

setor, contribuindo para a urbanização da cidade. 

 

m) Criar o escritório do empreendedor, facilitando a liberação de 

alvarás e licenças; 

 

 

  
 

 

 

a) Criar centro de tratamento a dependentes químico Municipal. 

 

b) Criar junto com os equipamentos da Política da Assistência (CRAS 

e CREAS) grupos de prevenção a recaídas territorializados. 

c) Fortalecer os trabalhos nos CRAS, CREAS, e fortalecer o trabalho 

do CADÚnico; 

 

d) Lutar por melhorias na Casa de passagem municipal e nos 

restaurantes e cozinhas comunitárias, lutando por suas 

ampliações; 

 

e) Criação da Casa de Passagem Feminina. 
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Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento: 

 

f) Realizar atividades voltadas para integração da Melhor Idade, para 

jovens e para mulheres. 

 

g) Criação Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher, junto o 

Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência.  

 

h) Criar coordenadoria Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão 

social. 

 

 
 

 
 
 
 

a) Criar o Mercado Público Municipal. 

 

b) Criar uma CEASA regional. 

 

c) Construção do parque de exposição para a agricultura e pecuária. 

 

d) Viabilizar parcerias e incentivos junto aos piscicultores com o fim 

de ampliar a oferta e reduzir o valor para o consumidor. 

 

e) Criar unidade móvel de atendimento veterinário. 

 

f) Criar o centro do bem estar Animal, com o canil municipal. 

 

 

 

 
_____________________________________ 

                                                       Assinatura do candidato 
 

 


