RESPOSTA ENVIADA PELO CANDIDATO

BRUNO HESSE

Ao cumprimentá-los
Este documento visa a tornar claro às demandas e compromissos que os candidatos à
prefeito de Santo Ângelo/RS
Abaixo uma lista de perguntas para que os senhores expressem suas estratégias, visões e
compromissos.
1. Qual a real situação do município, você conhece? Descreva qual o quadro que sua gestão
entende que está as contas públicas?
2. No atual cenário, qual a sua estratégia para redução da máquina pública e otimização do
uso dos recursos? Tem previsão de redução do número de CCs em sua plataforma de
governo?
3. Ainda dentro do cenário das contas, qual o seu entendimento sobre como será
solucionado o Fundo de Aposentadorias dos Funcionários e investir nas outras áreas para
toda a população?
4. Você tem idéia de um projeto de desenvolvimento para os próximos 10 anos?
5. Qual o seu projeto para os Parques Industriais do município?
6. Qual a sua visão e projetos para ampliar o acesso ao saneamento básico da nossa
população?
Compromissos:
7. Ao Assumir, o Secretário de Indústria e Comércio será alguem vinculado à alguma das
entidades empresariais? Assume este compromisso?
8. Para o desenvolvimento de nossa cidade, precisamos ter o compromisso dos candidatos
de que irão apoiar o livre mercado, mantendo o comércio livre para operar em qualquer
horário ou dia da semana, independente da pressão dos sindicatos desde que cumpridas a
CLT. Você assume este compromisso?
9. Hoje muitas das creches fecham às 17.30. Neste horário muitos trabalhadores estão em
seus empregos, o que gera muitos transtornos. Pedimos que este horário seja ampliado, e
este compromisso seja assumido?
10. O senhor apoiará o Movimento Vereador sem Salário? (www.vereadorsemsalario.com.br);
11. No portal da Transparência temos os totais de cada despesa, porém não temos acesso à
nota fiscal completa para analise dos valores discriminados. Também na mesma linha
temos a necessidade de ter acesso às planilhas de rodagem mensal para colaborar com a
transparência. Você assume este compromisso de disponibilizar?
12. Muitos trabalhadores precisam pegar duas ou mais linhas para chegar ao trabalho ou no
retorno, então desejamos que seja criando um sistema de integração das linhas, para
melhorar este setor. Você assume este compromisso?
13. Incluir no currículo escolar: Educação empreendedora / Educação Financeira / raciocínio
lógico.
14. Hoje não temos um material seja físico ou digital para que entes públicos ou privados
tenham acesso para divulgar a cidade para captação de recursos, sejam privados ou
públicos. Assuma o compromisso de criar isto e disponibilizar de forma clara e adaptada
para vários tipos de demandas?
-

Caros dirigentes da ACISA, CDL, SINDILOJAS MISSÕES E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SANTO ÂNGELO/RS.

A Coligação Compromisso com Santo Ângelo: renovar para crescer, formada pelo PL , PSL /
Republicanos tem como candidatos a Prefeito: Bruno Hesse Candidato e a Vice-Prefeito: Lucas Lima,
para a gestão 2021/2024.
Em atenção à solicitação destas importantes entidades supracitadas, vimos trazer as
respostas às perguntas enviadas, que realmente expressam a nossa visão, estratégia e compromisso
com o futuro de Santo Ângelo:
1. Qual a real situação do município, você conhece? No seu entendimento, como estão as contas
públicas?
R: Há muitos anos o Município gasta mais do que arrecada, consequentemente houve um
aumento exponencial da dívida pública. Observemos abaixo a tabela:
EXERCÍCIO FINANCEIRO
AUMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
2017
R$ 9.435.034,01
2018
R$ 17.498.135,95
2019
R$ 30.467.943,33
As contas públicas não estão nada bem, por isso objetivamos fazer uma ampla reforma
administrativa na Prefeitura Municipal. Tanto as Propostas de Governo como o Plano de
Recuperação Econômica (PRESA) foram feitos para reestruturar as contas do município e
recuperar a força do nosso comércio e indústria local. Vejam ambos no site:
www.brunohesse.com.br
2. No atual cenário, qual a sua estratégia para redução da maquina pública e otimização do uso
dos recursos? Tem previsão de redução dos número de CC’s em sua plataforma de governo?
R: As despesas do Município de Santo Ângelo com folha de pagamento no período de 2016 a
2019 foram as seguintes:
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 59.367.003,79

2017

R$ 66.791.624,33

2018

R$ 77.539.055,73

2019

R$ 79.872.005,70

Sim, desde o início do governo a ideia era fazer uma reforma administrativa grande que
pudesse dar mais fôlego ao município a fim de investir em outras áreas. No entanto, o
projeto ficou engavetado.
Minha proposta é diminuir a máquina administrativa com a redução de secretarias
municipais, diretorias, cargos comissionados (CCs) e funções gratificadas (FGs). Esta proposta
já consta do meu plano de governo desde o início. Veja no link:
https://brunohesse.com.br/nossa-proposta/
3. Ainda dentro do cenário de contas, como você pretende solucionar o Fundo de Aposentadoria
dos Funcionários e investir nas outras áreas que abrangem toda a população?
R: De acordo com o Cálculo Atuarial efetuado pela empresa GestorUm, em 06/07/2020, o
RPPS do Município de Santo Ângelo (FABS) apresenta um resultado atuarial deficitário em
R$ 484.020.440,45 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, vinte mil, quatrocentos e
quarenta reais e quarenta e cinco centavos).
De acordo com o art. 249 da CF, os Municípios podem constituir fundos integrados pelos
recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, e,
mediante lei que dispor sobre a natureza e administração desses fundos.
Assim, iremos conversar com os dirigentes do FABS e buscar alternativas para reduzir esse
passivo. Entre as minhas propostas para redução do passivo está o repasse ao fundo de
previdência dos servidores de bens imóveis que, por meio da alienação/venda possam gerar
receita para amortizar o passivo atuarial; ou ainda, por meio de lei consignar o repasse
apenas dos resultados positivos oriundos de imóvel de propriedade do município, ou seja,
repassando ao FABS só o produto (positivo) da exploração econômica do bem imóvel.
Outra forma de amortização do passivo atuarial é através de lei, o município repassar ao
FABS os recebíveis e o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativos ao
recebimento da dívida ativa, bem como os recebíveis decorrentes da alienação da folha de
pagamento.
4. Você tem ideia de um projeto de desenvolvimento para os próximos 10 anos?

R: Sim, Santo Ângelo perdeu competitividade nos últimos anos. Estamos assistindo
municípios vizinhos prosperarem, enquanto seguimos estagnados. Com a pandemia do
Coronavírus, o cenário só piorou. Por isso, criamos o Plano de Recuperação Econômica de
Santo Ângelo – PRESA. Porque temos PRESSA em voltar a crescer:
– Implantar o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO para promover o
planejamento, captação e investimento de recursos.
– Envio à Câmara de Vereadores da LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA, criando um ambiente
propício ao empreendedor e à geração de emprego e renda.
– EXTINGUIR ALVARÁ E LICENÇAS para atividades de baixo risco, fomentando a abertura de
negócios.
– Criar um NOVO DISTRITO INDUSTRIAL para receber pequenas e médias empresas.
– DIMINUIR O IPTU DE IMÓVEIS COMERCIAIS de pequeno porte (igualando à faixa especial
dos residenciais).
– REDUZIR O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para prestadores de
serviço.
– ISENÇÃO DE 90 DIAS PARA PAGAMENTO DO ISS para novas empresas, dando fôlego para
quem inicia seu negócio.
– Realização de CONVÊNIOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, auxiliando os santoangelenses a conquistar novos empregos.
– ESTENDER HORÁRIOS EM CRECHES, com recursos do Fundeb, para auxiliar os
trabalhadores.
– Implantar uma FISCALIZAÇÃO PEDAGÓGICA, que antes de punir, oriente. Em geral, os
empreendedores erram porque não conseguem compreender a gigantesca burocracia.
– DESBUROCRATIZAR, promover uma simplificação normativa, uma limpeza na legislação.
– MODERNIZAR LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS, dando ao Município a capacidade de fortalecer
as empresas locais e atrair novos investidores.
– PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS (Refis) atrasados (até dezembro de 2020,
em razão do coronavírus) em até 48 meses.
– REVITALIZAR O PARQUE DE EXPOSIÇÕES SIEGFRIED RITTER (Fenamilho), transformando-o
em local multiuso por meio de parcerias com empresas privadas para manutenção e
administração, desenvolvendo um calendário de eventos para utilização o ano inteiro.
– Criar o DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA e desenvolver o Parque
Tecnológico nas Universidades, dando apoio a projetos inovadores e de tecnologia
(startups).

– CRIAR UM PORTO SECO para o transporte de cargas terrestres.
–
DESENVOLVER O TURISMO, implantando o projeto de “Som e Luz na Catedral
Angelopolitana” e a “Projeção Mapeada na Catedral”, com funcionamento de forma
permanente, por meio de Parceria Público-Privada.
– Promover PARCERIAS COM EMPRESAS DE TURISMO do Estado, visando incluir Santo
Ângelo nos seus roteiros.
– FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, através da aquisição pelo poder público junto aos
agricultores os produtos de natureza alimentar para merenda escolar, refeitórios e
assemelhados.
– Manter as ESTRADAS DO INTERIOR sempre em boas condições.
– AUMENTAR O SINAL DE INTERNET E LEVAR A LIGAÇÃO TRIFÁSICA PARA O INTERIOR,
auxiliando a produção de riqueza do homem do campo.
– INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE INTEGRADOS DO FRIGORÍFICO ALIBEM, com a prefeitura
fazendo a terraplenagem e instalação de luz.
– IMPLANTAR LAVOURAS IRRIGADAS para quem possui manancial de água, em parceria com
o Governo do Estado.
– Incentivar o aumento da PRODUÇÃO DE MILHO, da piscicultura, da suinocultura, avicultura
e dos hortifrutigranjeiros.
5. Qual seu projeto para os Parques Industriais do município?
R: No nosso plano de governo queremos criar um NOVO DISTRITO INDUSTRIAL para receber
pequenas e médias empresas, com o propósito de atrair novas indústrias, ampliar as que já
temos
e
gerar
mais
empregos.
Vejam
na
integra
no
meu
site:
https://brunohesse.com.br/plano-de-recuperacao-economica/
6. Quais os projetos do seu plano de governo para ampliar o acesso ao saneamento básico da
nossa população?
R: Entre meus projetos para uma Santo Ângelo melhor está a regularização fundiária dos
lotes que estão irregulares. A ilegalidade da ocupação de algumas áreas e a falta de
regularização fundiária impedem aos prestadores ofertar os serviços, como de saneamento
básico (água e luz também), ocorrendo a poluição generalizada ao meio ambiente e riscos
sérios à saúde. Com isso, o saneamento básico será prioridade no entorno dessas áreas e nos
bairros mais carentes de Santo Ângelo, ampliando para o maior número possível de bairros
possível. Precisamos dar uma vida mais digna à nossa população mais vulnerável e através
da regularização fundiária faremos isso.

Compromissos:
7. Ao assumir, o Secretário de Indústria e Comércio será alguém vinculado a alguma das
entidades empresariais? Assume esse compromisso?
R: No nosso Plano de Governo vamos criar o “Banco de Talentos” para a seleção de pessoal
com o intuito de profissionalizar a gestão pública, observando, rigorosamente, o
conhecimento técnico. Queremos colocar as pessoas certas nos lugares certos e sim,
estaremos abertos a indicações das entidades empresariais.
8. Para o desenvolvimento de nossa cidade precisamos ter o compromisso dos candidatos de que
irão apoiar o livre mercado, mantendo o comércio livre pra operar em qualquer horário ou dia
de semana, independente da pressão dos sindicatos, desde que cumprida a CLT. Você assume
esse compromisso?
R: Sim, essa é uma das nossas principais bandeiras, está dentro do PRESA – Plano de
Recuperação Econômica de Santo Ângelo, aliás a ideia é de já no primeiro mês de governo
enviar o projeto de Lei da Liberdade Econômica à Câmara de Vereadores, ampliando o
horário e dias de trabalho também à domingos e feriados. Vejam na integra no meu site:
https://brunohesse.com.br/plano-de-recuperacao-economica/
Entre os principais pontos estão:
– Envio à Câmara de Vereadores da LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA, criando um ambiente
propício ao empreendedor e à geração de emprego e renda;
– Implantar o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO para promover o
planejamento, captação e investimento de recursos;
– EXTINGUIR ALVARÁ E LICENÇAS para atividades de baixo risco, fomentando a abertura de
negócios;
– DIMINUIR O IPTU DE IMÓVEIS COMERCIAIS de pequeno porte (igualando à faixa especial
dos residenciais);
– REDUZIR O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para prestadores de
serviço;
– ISENÇÃO DE 90 DIAS PARA PAGAMENTO DO ISS para novas empresas, dando fôlego para
quem inicia seu negócio;
– Realização de CONVÊNIOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, auxiliando os santoangelenses a conquistar novos empregos.

9. Hoje muitas das creches fecham às 17h30. Neste horário, muitos trabalhadores estão em seus
empregos, o que gera inúmeros transtornos. Solicitamos que este horário seja ampliado. Você
assume esse compromisso?
R: Sim, construímos o PRESA – Plano de Recuperação Econômica de Santo Ângelo, e dentre
nossos objetivos está ESTENDER HORÁRIOS EM CRECHES, com recursos do Fundeb, para
auxiliar os trabalhadores. Vejam na integra no meu site: https://brunohesse.com.br/planode-recuperacao-economica/
10. O Senhor apoiará o Movimento Vereador sem Salário? (www.vereadorsemsalario.com.br)
R: A matéria é bem espinhosa e há de ser analisada à luz do artigo 29 da Constituição Federal
e artigo 11 da Constituição Estadual:
O artigo 29, inciso VI, da CF/88 dispõe que “o subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente”, com o qual guarda
simetria o art. 11 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Parece-nos que o
impedimento gerado pela regra da anterioridade da legislatura compreende a
inalterabilidade
do
subsídio
dos
edis
durante
a
legislatura.
Assim, em tese, a redução da remuneração dos Vereadores por meio do projeto ora
apresentado poderá ser acusada de, formalmente, infringir o artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, denominada “regra da legislatura”. Assim, caso seja enviado na nossa
gestão (2021-2024) valerá apenas para a outra legislatura. Estaremos abertos a ouvir e
opinar se necessário, mesmo sendo o assunto de proposição da Casa Legislativa e não ter
qualquer interferência de decisão por parte do Executivo.
11. Atualmente, temos a descrição de cada despesa disponível no Portal da Transparência, porém
não temos acesso à nota fiscal completa para análise dos valores discriminados. Nesta mesma
linha, temos a necessidade de ter acesso às planilhas de rodagem mensal para colaborar com a
transparência. Você assume o compromisso em disponibilizar esses dados?
R: Sim, desde sempre essa é uma reclamação que eu mesmo tenho em relação ao Portal da
Transparência. Uma de minhas premissas é fazer uma Gestão Transparente, assim, assumo o
compromisso verificar junto à empresa que produziu o software uma forma de melhorar o
sistema de pesquisa incluindo notas fiscais e planilhas de rodagem mensal.
12. Muitos trabalhadores precisam pegar duas ou mais linhas de ônibus para chegar ao trabalho.
Sendo assim, desejamos que seja criado um sistema de integração das linhas para melhorar
este setor. Você assume esse compromisso?

R: Podermos sim fazer um estudo/levantamento sobre essa possibilidade de integração
entre as linhas de ônibus, entabular conversa com a concessionária do transporte público de
Santo Ângelo e, através de projetos de leis tentar reduzir o valor da segunda passagem de
ônibus, tanto para trabalhadores como alunos.
13. Incluir no currículo escolar: Educação Empreendedora / Educação Financeira / Raciocínio
Lógico.
R: Entre os nossos projetos queremos implantar ao menos mais 4 escolas de turno integral
em Santo Ângelo. É uma excelente ideia instituir o ensino empreendedor e estimular sonhos
pessoais e profissionais. Será objeto de estudo essa inclusão nas séries finais do ensino
fundamental.
14. Solicitamos a disponibilização de material físico ou digital a toda comunidade para possível
divulgação da cidade e captação de recursos, sejam privados ou públicos. Você assume o
compromisso de criar este material e disponibilizar de forma clara e adaptada para vários tipos
de demandas?
R: Queremos promover PARCERIAS COM EMPRESAS DE TURISMO do Estado, visando incluir
Santo Ângelo nos seus roteiros, por isso, ter material para divulgação é essencial. Não é
difícil promover a cidade, queremos DESENVOLVER O TURISMO, implantando o projeto de
“Som e Luz na Catedral Angelopolitana” e a “Projeção Mapeada na Catedral”, com
funcionamento de forma permanente, por meio de Parceria Público-Privada. Com estas
iniciativas, teremos mais visitantes e sim, mais materiais para divulgação.

Santo Ângelo, 10 de novembro de 2020.

Bruno Hesse
Candidato a Prefeito

Lucas Lima
Candidato a Vice-prefeito

