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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?
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