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Já se passaram quase quatro anos desde que registramos nossas primeiras
palavras expressando o sólido desejo de estar junto a “Porto Alegre, ou Porto dos
Casais, cidade que milhares de pessoas escolheram para construir suas vidas”.
A aliança com a sociedade teve como alicerce o respeito pleno à democracia e
o desafio foi vivido intensamente a cada dia. O idealizado foi implantado para entregar
a celeridade e a eficiência que devem nortear as políticas públicas.
O avanço exige comprometimento, empenho e trabalho, pois a transformação
é um processo constante e o Município é o ente mais vivo entre todos os federados,
dado o dinamismo das relações que é capaz de fomentar.
Este objetivo é perseguido coletiva e diariamente por 1,5 milhão de portoalegrenses, cidadãos que lutam para fazer desta cidade um lugar melhor de se viver.
Quando recebemos o mandato para administrar nossa cidade, nos dedicamos
a reverter uma realidade negativa. Há 20 anos a capital era gerida no vermelho, gastando mais do que arrecadando. O cenário incluía obras da Copa de 2014 paralisadas,
débitos com fornecedores e, especialmente, despesas com pessoal de mais de 50%
da receita. A máquina pública era inchada (com 37 secretarias) e faltava confiança
das instituições financeiras na gestão municipal.

De 2017 a 2020, fomos firmes no ajuste fiscal e na modernização dos processos administrativos. Para reequilibrar as contas, diminuímos para 15 o número de
pastas, reduzimos gastos com pessoal, cortamos despesas, promovemos reformas
estruturais e investimos nas parcerias público-privadas para entregar melhores
resultados à população.
Fizemos o que era necessário fazer, rompemos com os modelos anteriores,
enfrentamos as críticas, e a partir delas refletimos sobre as medidas adotadas,
seguimos em frente e os resultados vieram.
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Independente do cenário pós-pandemia, a prefeitura seguirá investindo nas
áreas essenciais. Resgatamos a credibilidade com instituições financeiras e consolidamos o ideal de equilíbrio orçamentário. E o mais importante: voltou a colocar recursos públicos em projetos relevantes à população, especialmente aos mais vulneráveis.
Serão R$ 1,1 bilhão em novos investimentos para beneficiar diretamente os
cidadãos nas áreas de saúde, segurança, educação, infraestrutura e social. É o caso
dos financiamentos para construir a Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do
Arado, que beneficiará 250 mil pessoas no extremo sul e região leste, e na Macrodrenagem do Arroio Areia,maior conjunto de obras de drenagem da história recente da
cidade.
Outro importante investimento é a expansão do Sistema de Abastecimento de
Água São João (SAA São João), que aumentará a capacidade de fornecimento a 320
mil pessoas em 17 bairros da zona norte.
O dever de casa foi feito no primeiro mandato com a recuperação financeira do
Município, o resgate da confiança no serviço público, a reaproximação dos porto-alegrenses com as margens do Guaíba e o restabelecimento das condições de funcionamento da cidade. O maior ganho, contudo, é deixar para a cidade um novo conceito
de gestão que aposta na parceria com a sociedade civil organizada para atingir metas
de produtividade e entregar melhores resultados. E tudo isso com transparência e
ética, criando estruturas de combate ao desvio de recursos e à corrupção, com
respeito à lei, aos recursos públicos e ao cidadão.
Nossos desafios pós pandemia continuam reais, são sérios, são grandes e são
muitos. Mas eles não são maiores do que a nossa vontade de vencê-los, e construir
para Porto Alegre a qualidade de vida que seu povo almeja e merece. Muita coisa
ainda precisa ser feita, mas já podemos olhar para frente e constatar uma cidade
mais moderna, que desbrava um caminho de desenvolvimento, melhoria dos serviços públicos e criação de um ambiente de liberdade e igualdade para todos desenvolverem suas potencialidades. É com esse propósito que o PSDB, o PSL e o PL escolheram unir forças para dar continuidade ao projeto de uma Porto Alegre com visão de
futuro!
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NELSON MARCHEZAN
JUNIOR
P R E F E I T O
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Nelson Marchezan Júnior, Prefeito eleito de Porto Alegre (2017/2020), tem 48
anos, nasceu em Porto Legre, é advogado, pós graduado em Gestão empresarial pela
FGV e foi diretor de desenvolvimento, agronegócios e governo do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul (203/2006). Nessa função foi responsável por financiamentos para
o setor produtivo e de fomento e pelas relações com o setor público, especialmente
prefeituras.
Foi Deputado Estadual 2007/2010, quando foi presidente da Comissão de
Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e Membro titular da Comissão
de Constituição e Justiça por 4 anos.
Como deputado federal 2011/2016 atuou nas Comissão de Finanças e Tributação; Constituição Justiça e Cidadania; Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; Defesa do Consumidor; Trabalho, Administração e Serviço Público, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Conselho de ética e
Comissão Mista de Orçamento. Fez parte de diversas comissões especiais
como as que debateram a perda automática do mandato parlamentar, a
primeira infância, o Plano Nacional de Educação, o Código de Processo Civil, a
exploração sexual de crianças e adolescentes, o desarmamento e a identificação, registro e licenciamento de máquinas agrícolas.

Por sua atuação destacada Nelson Marchezan Júnior recebeu o reconhecimento da sociedade. Foi agraciado com o Prêmio Springer Carrier – ARI, da Associação Riograndense, na área de economia e o Prêmio Mérito Lojista da Federasul, na
categoria personalidade política. Recebeu também o prêmio Líderes e Vencedores da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na categoria mérito político.
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GUSTAVO TANGER
JARDIM
VIC E-PREFEI TO
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Gustavo Tanger Jardim tem a convicção de que só existe uma forma de fazer
as coisas, qual seja, da maneira certa, sempre. De forma construtiva.
Aos olhos do candidato respeito e diálogo são as palavras de ordem perante
opiniões divergentes. Em sua visão, os cargos públicos precisam ser ocupados por
cidadãos preocupados com o bem da coletividade.
“Nunca almejei ser político, mas não conseguia mais me omitir e deixar os ‘políticos
profissionais’ destruírem o nosso país”.
Gustavo Tanger Jardim éprofessor e procurador da Caixa Econômica Federal,
por concurso público. Como advogado defende o combate à improbidade administrativa e à corrupção. No exercício dadocência procura orientar seus alunos nos propósitos da ética no exercício da advocacia e de dedicação ao serviço público.
Integra a Comissão dos Advogados de Estatais junto à OAB/RS, Professor convidado de cursos de pós-graduação e professor de diversos cursos preparatórios
para ingresso em carreiras públicas, como da Escola da Magistratura Federal (ESMAFE); Escola Superior da Magistratura (AJURIS); Escola dos Auditores-Fiscais do RS
(AFISVEC); Fundação do Ministério Público do RS (FMP), dentre outros.
Tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas . É Mestrando em Direito na
UFRGS, Especialista em Direito Civil, Direito e Processo do Trabalho e Direto Privado
Comparado.
Tendo concluídos seus estudos secundários no Colégio Militar de Porto Alegre,
ingressou na Faculdade de Direito cultivando opensamento de contribuir com o
desenvolvimento do país e o aperfeiçoamento da vida comunitária com a promoção
de qualidade de vida para toda a população, e acreditando cumprir ao Estado a tarefa
de fazê-lo, promovendo, em especial, segurança pública, educação e saúde para
todos.
Crê que a construção de uma nova política é tarefa para ser realizada em conjunto por toda a sociedade, com diálogo, transparência e propósito.
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EIXOS DE AÇÃO
PROGRAMÁTICA
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GOVERNANÇA E GESTÃO
A gestão municipal deve estar conectada com a vida das pessoas. Deve ser
moderna, dinâmica, respondendo de forma ágil e eficaz aos anseios da população.
Avançamos na reorganização institucional, com uma reestruturação de órgãos e
secretarias que aumentou a eficiência na relação governo/sociedade, com menos
burocracia, menos custos e mais entregas. Agora, é hora de aproximar ainda mais a
gestão do cidadão.
REFORMA ADMINISTRATIVA: a sociedade não tolera mais máquinas públicas
inchadas e ineficazes. Após a bem-sucedida redução no número de secretarias, iremos aprofundar a reorganização administrativa, com a consolidação
de uma estrutura mais econômica, transparente e rápida para o cidadão.
DESBUROCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO: facilitaremos ainda mais o acesso
aos serviços públicos do município, com o aprofundamento da cultura de
compliance e da simplificação da legislação, com aplicação constante da
inovação.
TECNOLOGIA E MELHORIA DE PROCESSOS: consolidaremos o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), através do
Plano Diretor de TIC na Administração Municipal, possibilitando automação de
processos, agilidade e eficiência no atendimento.
GOVERNANÇA EFICIENTE: seguiremos formulando políticas públicas integradas, aumentando a integração entre os órgãos municipais, ampliando e qualificando o planejamento estratégico do munícipio e utilizando metodologias de
monitoramento de indicadores e avaliação de resultados, estimulando
também a articulação com a sociedade.
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GESTÃO DE PESSOAS: a busca pelos melhores para o serviço público, marca de
nossa gestão, será continuada. Através do Banco de Talentos, iremos selecionar, sempre com base em critérios técnicos, os profissionais mais capacitados
dos setores público e privado, avaliando experiências, competências, habilidades e perfil compatíveis para as vagas. O programa de avaliação de desempenho será aplicado a servidores, comissionados e estáveis, criando os incentivos adequados para um trabalho ágil e dedicado.
GESTÃO DE ATIVOS: ampliaremos a qualificação da gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário do município, mediante a modernização tecnológica e
ferramentas de gestão e controle, otimizando o uso dos bens públicos.
INVESTIMENTOS: com a gestão eficiente e o equilíbrio das contas públicas já
atingidos serão aprofundados, vamos ampliar a captação de financiamentos
para investimentos em áreas prioritárias da cidade, como drenagem, habitação, mobilidade, infraestrutura viária, entre outras.
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TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E COMUNICAÇÃO
A transparência, o controle e a comunicação são obrigações para qualquer
governo que tem a honestidade como prática a ser perseguida e garantida em sua
relação com a sociedade. Continuaremos sendo o governo que mais combate a corrupção, buscando o grau máximo de transparência e controle social, com foco na
transformação digital dos serviços oferecidos ao cidadão.
COMBATE À CORRUPÇÃO: continuará a ser permanente, passando por todas
as esferas e atingindo a todos os colaboradores do governo. Na Controladoria-Geral do Município, serão aprofundados os procedimentos e mecanismos
institucionais de controle interno e investigação de irregularidades funcionais.
Na Corregedoria-Geral do Município, iremos avançar no uso intensivo de tecnologia de informação para detecção e rastreamento de irregularidades contratuais e funcionais.
TRANSPARÊNCIA: seguiremos trabalhando por um acesso mais simplificado
às informações e dados da gestão municipal, que serão estruturados de forma
sistemática, automatizada, prática e intuitiva, aglutinando informações correlacionadas e diminuindo o tempo de busca.
MODERNIZAÇÃO NO ATENDIMENTO: o atendimento digital será aprofundado,
com a integração dos diversos canais digitais, pelo Conecta Cidadão. O acompanhamento em tempo real com rastreamento da evolução dos serviços solicitados induzirá maior agilidade na prestação dos serviços.
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: estruturaremos de forma sistemática
e automatizada, por meio da Ouvidoria-Geral do Município, a possibilidade de
avaliação dos serviços públicos prestados.
PLATAFORMAS AMIGÁVEIS: os canais de informação e comunicação da gestão
municipal com a sociedade serão reavaliados constantemente, na busca por
interfaces cada vez mais ágeis e intuitivas em sites e aplicativos.
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ORÇAMENTO E FINANÇAS
Nos últimos quatro anos, Porto Alegre saiu do vermelho para o azul. A cidade
saneou suas finanças públicas, melhorou sua estrutura tributária e se restabeleceu
como destino atrativo a investidores privados e recursos de financiamento para políticas públicas. É preciso seguir no bom caminho até aqui trilhado, com responsabilidade no trato do dinheiro público.
EQUILÍBRIO FISCAL: as ações de gestão responsável no Planejamento Orçamentário e Financeiro serão amplificadas, visando ao equilíbrio das contas
públicas, à qualidade do gasto e à eficiência das políticas públicas.
GERENCIAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS: o controle permanente da receita e dos gastos será aprimorado por meio de um sistema de gerenciamento de
ferramentas que viabilizem a gestão financeira em tempo real como forma de
reafirmar a garantia de cumprimento dos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal.
EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA: a eficiência na arrecadação, sem aumento de carga
tributária, será priorizada por meio de incentivos para a redução do grau de
inadimplência, como a implantação de aplicativos para a emissão de guias e
parcelamentos e a adoção de novos meios de pagamento.
COMPRAS MAIS ÁGEIS E SEGURAS: a consolidação de preços de referência
para as licitações e a previsão de pagamentos por meio da Nota Fiscal Eletrônica construirão processos de compras mais seguros para os fornecedores e
com preços mais vantajosos para a Prefeitura.
TRANSPARÊNCIA PARA OS FORNECEDORES: iremos ampliar a transparência
na relação com os fornecedores da prefeitura, criando um canal de atendimento aos licitantes com informações mais ágeis sobre processos licitatórios.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP): com uma relação verdadeira e transparente com as lideranças locais, devolveremos a Porto Alegre a credibilidade do
Orçamento Participativo, respeitando igualmente todos os cidadãos que vão
às assembleias defenderem melhores condições de vida para suas comunidades. A escolha dos projetos privilegiará a viabilidade técnica e econômica, sem
espaço para práticas populistas e demagógicas. Iremos fomentar a ampla
participação de forma presencial, no formato tradicional do OP, e aprimorar a
possibilidade de utilização de novas tecnologias para contribuições virtuais,
buscando uma maior representação popular na construção orçamentária.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Porto Alegre se transformou em referência nacional em contratos de concessão e parcerias público-privadas. O sucesso já é comprovado pelos contratos da PPP
de Iluminação Pública e das novas concessões dos relógios digitais e das placas de
rua. Iremos aproveitar a mudança de paradigma já reconhecida em todo o Brasil e
aprofundar o que está dando certo.
CONTRATOS: a carteira de projetos das parcerias segue a pleno vapor, abrangendo as mais diversas áreas, como parques urbanos, saneamento, geração
de energia, gestão de próprios municipais e reorganização de órgãos públicos,
o que nos permite firmar o compromisso de novas entregas à população, propiciando viabilidade econômico-financeira para investidores, economia de
recursos para a sociedade e ampliação de serviços para o cidadão.
ESTUDOS: bons estudos são condição fundamental para o sucesso de futuros
editais e contratos. Nossa experiência positiva com instituições como ONU,
Banco Mundial, BID, BNDES, Caixa e PPI do Governo Federal será consolidada e
am
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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO: as PPP´s precisam de garantias financeiras municipais claras para o atingimento de seus objetivos, dando segurança
aos investidores. As fontes garantidoras de financiamento para nossos projetos serão amadurecidas, com destaque para o Fundo Garantidor de PPP´s e
outras possibilidades para um emprego mais eficiente de recursos públicos
escassos.
GESTÃO CONTRATUAL ESPECIALIZADA: uma unidade especial de gestão contratual voltada aos projetos de concessões e PPP´s, com a utilização de quadro
técnico devidamente capacitado e alinhado às mais modernas práticas administrativas, dará maior grau de precisão regulatória aos contratos firmados
entre município e iniciativa privada.
CONTRATUALIZAÇÕES CENTRALIZADAS: a análise das possibilidades de contratualizações com organizações da sociedade civil, por meio da Lei nº
13.019/2014, e de outros arranjos de parceria será contínua e centralizada,
abrangendo todas as áreas sociais do governo, buscando formas mais eficientes de gestão e melhores entregas à população.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O desenvolvimento econômico de uma cidade está totalmente ligado às suas
condições de educação, saúde, segurança, trazendo transbordamentos positivos
para os mais diversos setores sociais. Por isso é importante aprofundar medidas de
estímulo à economia e aos negócios locais, dinamizando as ações empresariais e
apostando no turismo como fonte de renda e desenvolvimento.
PORTO ALEGRE COMPETITIVA: aprimoraremos os instrumentos para atrair
novos negócios, por meio da simplificação da legislação, automação de processos, transparência dos dados e criação de incentivos e polos econômicos
que tornem Porto Alegre competitiva no cenário nacional e internacional.

PLANO DE GOVERNO | 2021-2024

FACILIDADE PARA EMPREENDER: os sistemas de licenciamento de atividades
empresariais serão ainda mais modernizados, com plataformas integradas,
aumentando a agilidade na execução dos processos de abertura e fechamento de empresas, com o intuito de fomentar a atração, a expansão e a retenção
de empresas no município.
ECONOMIA LOCAL: o incentivo à economia local será redobrado, ampliando a
possibilidade de implantação de pequenos comércios e serviços nos mais
diversos bairros da cidade, favorecendo a inclusão social, a geração de postos
de trabalho e a mobilidade urbana.
TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO: o caminho já iniciado para que Porto
Alegre se estabeleça como destino turístico de lazer e de negócios brasileiro
será aprofundado, o que ajudará e desenvolver uma cadeia econômica virtuosa, em que mais recursos injetados na economia se transformam em mais
renda para os trabalhadores, espalhando efeitos positivos adicionais para
outros setores.
PÓS-COVID-19: a pandemia deixará reflexos econômicos e sociais. Paralelamente às ações já consagradas no mundo para retomada do desenvolvimento, iremos trabalhar para adequar a cidade e os cidadãos à nova economia
pós-Covid-19.

INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA
Foco em inovação, transformação digital e desenvolvimento de negócios
baseado na economia do conhecimento e de alto capital intelectual. As ações nas
áreas de inovação e tecnologia buscarão incentivar o ambiente de empreendedorismo da cidade, impulsionando os negócios locais e incentivando a permanência e
atração de empresas e centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação de relevância nacional e internacional para Porto Alegre.
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AMBIENTE FAVORÁVEL AO SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS: o recém-criado Fundo Municipal de Inovação será explorado para incentivar o surgimento,
a aceleração e a manutenção de startups com o desenvolvimento de espaço
para incubação e aceleração de novas empresas voltadas a soluções para
desafios de interesse público.
LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO PÚBLICA: serão abertos laboratórios de inovação em órgãos públicos no formato de coworking, com foco na geração e no
desenvolvimento de projetos inovadores a partir da conexão entre servidores
públicos, pesquisadores, empresas e startups.
INFRAESTRUTURA PARA INOVAÇÃO: as condições para a inovação passam por
ambientes favoráveis em termos de regulação e infraestrutura. Iremos aprofundar as práticas já tomadas neste sentido, estabelecendo normas, procedimentos e contratos que estimulem a adoção de práticas inovadoras, como na
PPP de Iluminação Pública, na concessão dos relógios digitais, na nova legislação de instalação de antenas para celulares, visando à melhoria da qualidade
urbana.
PORTAS ABERTAS PARA O MUNDO: a internacionalização será privilegiada,
com o desenvolvimento de projetos entre atores do ecossistema de inovação
de Porto Alegre e de outros países com reconhecidos resultados nas áreas de
inovação e tecnologia, como Israel, Portugal, Suécia, Espanha e Estônia.
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DOS NEGÓCIOS LOCAIS: a construção de uma
rede de apoio com instituições financeiras, investidores, empresas e centros
de inovação de representatividade nacional e internacional estimulará a transformação digital e consolidação de uma nova matriz econômica.
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL: a criação de ambientes de trabalho compartilhados buscará favorecer a interação e o desenvolvimento das
comunidades carentes, fomentando o empreendedorismo e a inovação.
PACTO ALEGRE: o sucesso da iniciativa do Pacto Alegre será potencializado,
fortalecendo ainda mais o surgimento de soluções pensadas em conjunto por
setor público, iniciativa privada, terceiro setor e universidades.
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MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
Promover o desenvolvimento urbano-ambiental de forma a melhorar as condições de moradia, acessibilidade, saneamento básico, acesso aos serviços públicos
e de mobilidade urbana. Avançar na qualificação dos espaços públicos, para fortalecer a identidade da cidade com sua paisagem e a integração harmônica entre os
espaços urbanos e naturais.
PLANO DIRETOR: a revisão do Plano Diretor da Cidade vem sendo realizada por
meio de Cooperação Técnica Internacional com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e será concluída com base nas melhores práticas nacionais e internacionais, buscando soluções urbanas já estudadas, implementadas e aprovadas, garantindo a participação popular no processo e utilizando plataformas georreferenciadas para aumentar a eficiência
nas respostas às demandas da sociedade.
SUSTENTABILIDADE: proteção, recuperação e promoção do uso sustentável
dos ecossistemas terrestres. A cobertura vegetal da cidade será ampliada,
priorizando espécies nativas, e o controle do uso e da ocupação do solo urbano
e de sua infraestrutura será reforçado, como forma de combater a degradação
e a perda da biodiversidade. A agenda climática será incorporada através de
estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa, promoção
do uso de energias limpas e melhoria da eficiência energética.
LICENCIAMENTOS ÁGEIS: a promoção da eficiência na gestão urbana, marca
da atual gestão, será aprofundada, com integração e rapidez nos processos de
licenciamento urbano e ambiental, por meio da transformação digital dos processos e do fortalecimento do papel do responsável técnico.
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ALINHAMENTO GLOBAL: Porto Alegre será cada vez mais inserida no contexto
internacional de planejamento e gestão urbano-ambiental, com a articulação
com governos, centros de pesquisa e organismos internacionais para a realização de estudos e projetos alinhados às melhores práticas ambientais.
PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL: as ações de proteção e saúde aos animais
domésticos serão ampliadas, com especial atenção àqueles cujos cuidadores
estejam em situação de vulnerabilidade social. A descentralização nos serviços de saúde animal será ampliada com atendimento veterinário às regiões
mais afastadas e carentes.

INFRAESTRUTURA E QUALIDADE URBANA
O saneamento básico se constitui em infraestrutura essencial ao cidadão,
sendo condição para uma vida digna. A qualidade viária, de iluminação e dos espaços
públicos de forma geral também são fundamentais para garantir mais segurança,
melhor mobilidade e maior bem-estar aos cidadãos. Além das melhorias já obtidas,
estudos estruturantes vêm sendo desenvolvidos para gerar contratos de longo prazo
que garantam a sustentabilidade desses setores.
DRENAGEM URBANA: viabilização de solução sustentável de longo prazo para
o setor de Drenagem Pluvial Urbana do município, mitigando problemas
associados a cheias e inundações.
ABASTECIMENTO DE AGUA: ampliação da oferta de água para toda a cidade,
com destaque às zonas Sul, Leste e Nordeste do município, garantindo a sua
qualidade, resolvendo os problemas crônicos de abastecimento e reduzindo
as perdas físicas de água.
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO: o caminho rumo à universalização dos serviços de
esgoto será trilhado, alinhado com as metas do novo marco legal do setor. Um
contrato de longo prazo com parceiros privados especializados na área será
proposto, com a adoção das melhores práticas regulatórias para promover a
ampliação de investimentos, levando o tratamento do esgoto a comunidades
hoje sem redes ou atendidas por redes mistas.
RESÍDUOS SÓLIDOS: fortalecimento do sistema de gestão de resíduos sólidos,
com foco na responsabilidade compartilhada e na logística reversa, buscando
contratos de parceria de longo prazo com o setor privado para mitigar as
carências setoriais.
REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA: expansão da requalificação viária, com obras estruturais e elaboração do Plano de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos,
com o banco de projetos de engenharia de restauração para as vias selecionadas.
ACESSIBILIDADE: o processo de melhoria de passeios e calçamento de vias
será aprofundado, incrementando as condições de acessibilidade e proporcionando maior qualidade e eficiência na prestação dos serviços.
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: a requalificação dos espaços públicos será potencializada, revitalizando praças, parques e passeios públicos,
renovando o Centro Histórico, avançando no desenvolvimento sustentável do
4º Distrito e proporcionando espaços seguros de lazer e convivência.
ORLA: o processo de revitalização de toda a Orla do Guaíba se desenvolveu
nos últimos anos, com a inauguração do Trecho 1, as obras do Trecho 3 e da
Usina do Gasômetro e projetos para as futuras concessões do Parque da
Harmonia e do Trecho 2. A revitalização já começou a chegar à região Sul e
será ainda mais ampliada nos próximos anos. Uma orla revigorada é chave
para o desenvolvimento turístico e econômico.
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ILUMINAÇÃO RENOVADA: os serviços da PPP de Iluminação Pública já se iniciaram e garantirão a modernização de 100% do parque de iluminação da cidade,
com a utilização das tecnologias mais avançadas do setor, o que irá gerar
redução no consumo de energia, aumento da segurança e ampliação do horário para negócios e da ocupação dos espaços públicos.
NOVO MOBILIÁRIO: o processo de renovação do mobiliário urbano será continuado, com a instalação dos novos abrigos de ônibus, a permanência dos relógios digitais e das placas de rua, a viabilização de novos parklets e a busca por
novas formas de parcerias para o melhoramento das condições dos demais
itens de mobiliário.

MOBILIDADE URBANA
As soluções de mobilidade devem ter o foco nas pessoas e no aproveitamento
dos espaços urbanos para que a cidade seja acessível a todos. A interação entre
cidade e ser humano deve ser prazerosa, segura, tendo no transporte público de qualidade um alicerce para uma cidade moderna.
PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO: a priorização do transporte coletivo será aprofundada por meio de ações como a ampliação das faixas exclusivas e o uso de tecnologia para dar maior fluidez ao tráfego.
ABRIGOS, TERMINAIS E ESTAÇÕES QUALIFICADOS: a infraestrutura de abrigos
de ônibus, terminais e estações será melhorada, com a viabilização de parcerias que agreguem serviços públicos aos locais, como a instalação de câmeras de monitoramento e de painéis para informações de chegadas dos
ônibus.
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INTEGRAÇÃO: fomentaremos a integração metropolitana do transporte público, minimizando as ineficiências municipais e metropolitanas e tornando o
sistema mais inteligente. Também aprimoraremos a integração dos meios de
pagamento, buscando a unificação que facilitará o dia-a-dia dos cidadãos.
CIDADE PARA AS PESSOAS: as soluções de mobilidade devem ter foco nas
pessoas e no melhor aproveitamento dos espaços urbanos. A aplicação do
conceito de ruas completas será aprofundada, priorizando a segurança viária,
os pedestres e os modos não motorizados. A rede cicloviária municipal será
ampliada, integrada ao conceito estabelecido pelo planejamento urbano municipal.
TECNOLOGIA APLICADA À MOBILIDADE: iremos avançar ainda mais na utilização de equipamentos tecnológicos como auxiliares de uma mobilidade mais
eficiente. Além da frota de transporte público 100% equipada com GPS, o que
possibilita precisão em relação às previsões de chegadas e partidas, o nível de
segurança será aumentado, com reconhecimento facial na bilhetagem eletrônica, e a conexão inteligente de informações permitirá melhorar a gestão de
tráfego e reduzir os congestionamentos e acidentes.

SEGURANÇA
A atual gestão já avançou na segurança, com a ampliação do uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao bem-estar do cidadão. Agora, iremos aprofundar a
incorporação de equipamentos e recursos modernos, consolidando um aparato para
o eficaz cumprimento das funções de prevenção e controle.
QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL: seguiremos no processo de reestruturação da Guarda, valorizando a sua capacitação, desenvolvendo competências, equipando, examinando atribuições e realizando acompanhamento
profissional.
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CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE: ampliação dos investimentos para modernização do Centro Integrado de Controle (CEIC/C4M) para ampliar a gestão
das informações e a coordenação das operações.
VIDEOMONITORAMENTO: ampliação do parque de câmeras para a implementação das tecnologias disponíveis, como o cercamento eletrônico e o videomonitoramento analítico com reconhecimento facial, de objetos e análise de
comportamentos, ampliando ainda mais a capacidade de informações de
segurança pública na cidade de Porto Alegre.
CERCAMENTO ELETRÔNICO: ampliação do cercamento eletrônico, ferramenta
implantada nesta gestão e que já gerou muitos avanços na área de segurança
do município.
INTEGRAÇÃO: ampliação da integração operacional com órgãos de segurança
estaduais e federais e execução da integração de sistemas e dados de Prefeitura, Estado e União para fins de segurança pública.
SEGURANÇA POR TODA A CIDADE: o conceito de segurança será levado a todos
os espaços, equipamentos e serviços públicos, ônibus, táxis, praças, ruas, prédios públicos, com utilização de tecnologias de GPS, biometria e câmeras de
segurança.
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SAÚDE
O conceito de saúde deve ser amplo e completo. O nosso plano busca seguir no
caminho de mais e melhores estruturas, maior qualificação profissional e ampla
disponibilização de exames e medicamentos aos mais necessitados.
ATENÇÃO PRIMÁRIA, AGILIDADE E RESOLUTIVIDADE: a Atenção Primária à
Saúde do município será fortalecida, com investimentos para a ampliação do
acesso e qualidade da assistência. Novas clínicas da família serão implantadas
para aumentar a capacidade de atendimento das unidades de saúde.
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REGULAÇÃO: os serviços de telessaúde também
serão expandidos, aproximando a atenção especializada dos cidadãos, com
maior agilidade de atendimento e resolutividade de problemas. Os contratos
hospitalares serão permanentemente ajustados às necessidades das pessoas, ampliando a prestação de serviços para eliminar as filas de espera.
ESTRUTURA QUALIFICADA: aprofundamento da qualificação da estrutura dos
pronto-atendimentos existentes, tornando-os UPAs referenciadas pelo Ministério da Saúde. Os espaços físicos do Centro de Referência em Atendimento
Infanto Juvenil do HMIPV e do Hospital de Pronto Socorro serão reformados,
possibilitando a melhoria e a ampliação dos serviços.
ATENDIMENTO CAPACITADO: os servidores e profissionais da saúde seguirão
em processo de contínua capacitação, a fim de garantir a qualidade do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e
cuidado que responda efetivamente à expectativa da população.
EXAMES E MEDICAMENTOS: a oferta de medicamentos na rede municipal de
saúde será ampliada. O acesso a exames, consultas especializadas e cirurgias
será propiciado em tempo oportuno, prevenindo as complicações e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs): garantiremos o acesso
a Práticas Integrativas e Complementares (PICs) baseadas em evidência,
integradas ao sistema de saúde do Município, como alternativa de tratamento e prevenção de doenças.
PIM-PIA: as ações do Programa Primeira Infância Melhor Porto Infância
Alegre (PIM PIA) serão ampliadas, auxiliando no desenvolvimento adequado
de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Serão implantados centros de
atenção psicossocial infantis e executadas ações intersetoriais para crianças
com transtornos do neurodesenvolvimento.
CUIDADO INTEGRAL: os pacientes das Doenças Transmissíveis (Sífilis, HIV e
Tuberculose) terão a prática do cuidado integral ampliada, buscando a eliminação da transmissão vertical e a redução da morbimortalidade, com integração da rede e uso de tecnologias como o telemonitoramento.
ATENDIMENTO DIGITAL: ampliação do atendimento digital para diminuir o
tempo entre percepção dos sintomas e consulta especializada, dando conforto ao cidadão e eficiência à gestão.

EDUCAÇÃO
Os eixos para o aprofundamento das mudanças estruturas em educação já
realizadas são a qualificação da gestão das escolas municipais, a ampliação, diversificação e qualificação das redes comunitárias e das ofertas de educação pública não
estatal, e o fortalecimento da gestão municipal como coordenadora das redes públicas estatal e não estatal, responsável pelo monitoramento da qualidade educacional
municipal.
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: é preciso fortalecer o papel dos diretores,
que devem atuar como líderes na luta contra a evasão escolar e a distorção
idade/série. Será dada ênfase à formação continuada dos professores com foco
nas deficiências e necessidades dos alunos, orientada para a prática escolar.
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AVALIAÇÃO E PROFICIÊNCIA: iremos consolidar a rotina de avaliações independentes com a implantação do Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica. Apostamos em avaliações sistemáticas, adequadas a cada etapa
e consistentes com as melhores práticas de avaliação do mundo. É com base
nesses dados que vamos conseguir aumentar a proficiência de nossos
alunos nos eixos fundamentais: português, matemática, ciências e habilidades emocionais.
ESCOLAS COMUNITÁRIAS: investiremos ainda mais em educação pública não
estatal, desenvolvendo as redes comunitárias de escolas. Apostamos em
escolas mantidas pela sociedade civil em parceria com a prefeitura e vamos
ampliar a oferta de vagas em todas as modalidades e etapas de formação
municipais: educação infantil, educação de jovens adultos, turno integral,
educação especial e educação fundamental. No turno inverso, vamos mais
que dobrar o número de atendimentos, oferecendo a 15 mil alunos pelo
menos 7 horas de atendimento na escola.
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: atenderemos à demanda
manifesta de crianças de 0 a 3 anos. Também diversificaremos o atendimento, oferecendo às famílias de baixa renda, em parceria com outras secretarias
do eixo social, acompanhamento pedagógico e apoio financeiro como alternativa à matrícula em creches. Por meio da busca ativa, manteremos o atendimento integral da demanda para a pré-escola.
FAMÍLIAS MAIS PRÓXIMAS DE ESCOLAS MAIS ACESSÍVEIS: a qualidade na
coordenação do sistema educacional da cidade continuará a ser foco de
atenção, com ampliação do sistema digital de gestão para alcançar as redes
comunitárias e os processos de procura de vagas, matrícula e transferência
de alunos, oferecendo informações sobre alimentação escolar, presença e
desempenho dos alunos. Queremos aproximar mais as famílias das escolas,
favorecendo a realização de atividades comunitárias e esportivas em seus
ambientes.
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CULTURA
As políticas culturais do município devem potencializar as ações realizadas na atual
gestão, conjugando democratização de acesso à cultura, preservação e valorização
das tradições, fomento a práticas produtivas como forma de desenvolvimento social
e parcerias com entidades da sociedade civil para a entrega de resultados mais efetivos à população, valorizando Porto Alegre como cidade de inclusão social, fomentando sua cadeia produtiva com protagonismo artístico.
REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: as ações de reforma e revitalização dos
equipamentos culturais municipais, que ganhou destaque nos últimos quatro
anos, tendo como exemplos o Centro Cultural Multimeios da Restinga, a concessão do Auditório Araújo Vianna, que possibilitará a reforma e reabertura do
Teatro de Câmara Túlio Piva e as obras de revitalização da Usina do Gasômetro,
serão mantidas e ampliadas.
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL: outro destaque que iremos ampliar é
o trabalho de recuperação de praças e monumentos de valor histórico, já realizados em áreas como a Praça da Matriz, a Casa da Estrela (AEGRS) e a Casa
dos Leõezinhos (Instituto Zorávia Bettiol). Como meta para os próximos anos,
buscaremos novos investimentos e parcerias e para a revitalização de espaços
emblemáticos como a Casa Torelly e Casa Godoy. O Viva o Centro a Pé, que
valoriza a memória cultural da cidade, é outro projeto que será aprofundado.
FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL: o trabalho de busca por formas
inovadoras de financiamento e apoio à produção e difusão cultural será reforçado, diminuindo a distância entre o setor público e o privado. O movimento de
retomada de projetos artísticos, que tomou forma com eventos como
Réveillon, Baile da Cidade, Semana de Porto Alegre, Natal Alegre, Festival de
Música e Festival Porto Alegre em Cena, será intensificado.
PARCERIAS PARA A CULTURA: contratos com organizações sociais da sociedade civil também serão aprofundados como uma forma de oferecer uma
gestão mais eficiente para espaços públicos culturais.
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ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO: serão fortalecidas as políticas que ampliem
e popularizem a cultura e o lazer, criando espaços e projetos de fomento através da economia criativa. O foco estará em proporcionar acesso à cultura para
pessoas nas mais variadas condições de vulnerabilidade social.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O desenvolvimento social só é sustentável se encarado de forma ampla e sistêmica,
por meio de ações efetivas de valorização para cada um dos grupos mais vulneráveis
da sociedade.
INCLUSÃO SOCIAL: a busca ativa das famílias em vulnerabilidade social e
extrema pobreza será ampliada, com a inclusão no CadÚnico, tornando-as
aptas a participar de programas de transferência de renda e demais benefícios
federais, estaduais e municipais.
INTEGRAÇÃO E EFICIÊNCIA NOS BENEFÍCIOS: o monitoramento e a eficiência
dos serviços parceirizados da Assistência Social serão ainda mais qualificados,
implantando metas e pagamentos por resultado. O atual Sistema de Benefícios da Prefeitura será integrado, agregando informações de todos os usuários
dos serviços e benefícios municipais, aumentando o alcance das políticas
públicas.
TRABALHO E RENDA: estruturaremos a rede de assistência para a superação
da crise social ocasionada pela Covid-19, qualificando e encaminhando os
vulneráveis para novas oportunidades de emprego e renda.
ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS: serão aprimoradas as ações de
emancipação e autonomia às pessoas com necessidades especiais, por meio
de medidas específicas voltadas a melhores condições de trabalho, mobilidade, educação e acessibilidade arquitetônica.
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PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES: as ações de prevenção à violência
e à negligência contra crianças e adolescentes serão fortalecidas. Também
serão ampliadas as vagas de acolhimento familiar, garantindo condições de
desenvolvimento psicossocial.
REDES DE PROTEÇÃO DA MULHER E DO IDOSO: as redes de proteção da mulher
e do idoso serão fortalecidas, promovendo o acolhimento, a redução da violência, a inclusão social e o aumento da expectativa e qualidade de vida.
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS: ações de incentivo à igualdade e combate à discriminação serão aprofundadas, com a implementação
de uma política transversal de combate ao preconceito e o fomento de ações
com vistas a condições de renda e trabalho inclusivas e sustentáveis.
ESPORTE E LAZER: aprofundaremos o desenvolvimento de atividades físicas
qualificadas e para o apoio a eventos de lazer e desporto com foco na participação competitiva e na inclusão social.
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ampliaremos a produção de habitação de
interesse social por meio de incentivos urbanísticos, de forma a garantir à
população contemplada moradia digna e acesso adequado aos serviços públicos e à economia da cidade.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: aperfeiçoaremos os instrumentos para a regularização fundiária, por meio de parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a legalização das áreas e a realização da efetiva urbanização, garantindo
qualidade de vida à população moradora.
COOPERATIVISMO HABITACIONAL: garantiremos assistência técnica e fomentaremos o cooperativismo habitacional, buscando o desenvolvimento autogestionário das comunidades para viabilizar soluções habitacionais, incentivando a cultura de trabalho coletivo para propiciar um ambiente mais favorável
à geração sustentável de trabalho e renda.
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