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CONHEÇAM AS AÇÕES DE  
RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

 
• Cada grupo de acadêmicos  
da URCAMP/Livramento  
planejou AÇÕES SOCIAIS que  
pudessem contribuir para  
com a sociedade ...   

 
 
 

CONTRIBUIR COM  
SANT’ANA DO LIVRAMENTO 

 
 





É PRECISO FALAR NESTE TEMA 

Objetivo:  
Trazer esclarecimentos e 
informações para melhorar o 
conhecimento e a consciência 
da gravidade das tentativas de 
suicídio, deixando bem 
explicado que o suicídio é um 
problema de saúde pública  e 
que nos dias de hoje tem altos 
índices de óbitos.  



A) Na URCAMP: Distribuição de laço amarelo em  
atenção ao “setembro amarelo” e de  folheto informativo para  
acadêmicos da instituição 

 
B)      Na Sociedade: Apresentar ao Executivo  as seguintes sugestões: 
Compor grupos de trabalhos  (por portaria)  para atuar em bairros do 
município.  Os grupos serão  
formados por trabalhadores do setor de saúde,  
educação, assistência social,  terceiro setor   
e universidades.  O objetivo primário é dar  
orientações à população, ampliando a  
possibilidade de escuta e apresentar a rede  
assistencial de cuidado em saúde mental. 

 
 

A capacitação será conduzida pelos profissionais da Rede Básica de Saúde Pública 
junto ao grupo de trabalho do ‘Setembro Amarelo’. 



Objetivo:  

Levar conforte e tratamento 
humanizado as crianças 
internadas na pediatria da Santa 
Casa, tornando um ambiente 
mais acolhedor e higiênico.  

 

Campanha arrecadação recursos financeiros para troca 
do piso da pediatria da Santa Casa 

 



Criar a “vakinha Virtual” - www.vakinha.com.br       
Para contribuição de forma facilitada 

 Construir um Site:  
“#Somos todos Pediatria”:  
www.facebook.com-somos-todos-pediatria-santa-casa   
para manter todos informados das doações e  

repasses ao fornecedor do piso. 



REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA  
INFANTIL LAGO DO BATUVA” 

 

Objetivo: 

Incentivar a sociedade a cuidar, ressignificar, simplificar e 
ampliar suas relações com a cidade. A ideia é deixar a cidade 
mais bonita, revitalizando pequenos espaços e plantar a 
semente, na sociedade,  sobre a importância de cuidar do que é 
de todos. 

 



• No dia 16/9/2018:  

Mutirão de limpeza e demarcação 

de brinquedos e locais para plantas  

NO LAGO DO BATUVA; 

 

Sugerir ao Executivo Municipal o encaminhamento ao legislativo de 
projeto de Lei Municipal  que disponha sobre  ADOÇÃO DE PRAÇAS 
para qualquer cidadão ou empresas  que queiram contribuír  com a 
manutenção dos espaços que servem para embelezar a nossa cidade, 
fortalecendo os laços entre o Poder Público e a comunidade como 
forma de zelar pelas nossas belas praças. 

Forma da relação: por meio de um  termo de Cooperação sob 
autorização e acompanhamento da Secretaria de Serviços 
Urbanos. 

 

 



• Objetivo:  
Mostrar para os jovens a 
importância de trilhar o 

caminho da educação 
superior, através de uma 

ação solidária de 
voluntariado levando 

informações aos jovens 
santanenses. 

 
 
 
 
 
 



• Montar “stands”, na URCAMP,  para  

receber alunos das escolas para  

realizar  testes vocacionais, oficinas,  

apresentar e explicar as profissões e  

o mercado de trabalho e, principalmente,  

motivar os jovens a sonhar com novos horizontes. 

 

• Projeto “Universitário por um dia”  

Oportunizar a vivencia na vida  

acadêmica, participando de aulas do  

curso pelo qual tem interesse, mediante  

agendamento; 

 

 



• CRIAR O PROGRAMA  DE EDUCAÇÃO FISCAL MUNICIPAL  

(somente tributos municipais) com  

o  objetivo de sensibilizar o cidadão  

quanto à função socioeconômica  

dos tributos e o compromisso social   

e evidenciar a importância do  

tributo na atividade financeira do  

Estado para a manutenção de políticas  

públicas e a melhoria das condições de vida dos 
cidadão 

 

Como acadêmicos de Contábeis e 
Administração, propomos  ao 
Executivo os projetos: 
 
 



DENTRO DESTE PROGRAMA  

DESENVOLVER: 

• Para alunos das escolas ensino fundamental e 
ensino Médio: Concurso para escolha de um  
MASCOTE E O SLOGAN DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO FISCAL MUNICIPAL; 

 

• Para Servidores e Alunos e professores do 
ensino superior: Concurso de ideias para 
implantação de melhorias na arrecadação de 
tributos (como prática de  gestão participativa e 
inclusiva no executivo). 



ARTE: POSSIBILIDADES E LIMITES   
A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA ARTE 

Objetivo:  
• Auxiliar na ampliação de   
relações entre jovens com 
limitações com o mundo externo,  
melhorando a qualidade de suas  
interações sociais, enriquecendo a autoestima 
e rompendo barreiras afetivas e sociais, através da arte -  
pintura em tela. 
•  Promover na sociedade uma reflexão sobre a inclusão 

cultural 

 
 

 
 



• Organizar uma exposição dos trabalhos 
já executados por alunos (escolher um 
projeto em desenvolvimento) para que 
a sociedade possa prestigiar e 
conhecer o trabalho. Local da 
exposição:  Hall de entrada da 
URCAMP/Livramento OU Hall da 
Prefeitura. 

 

• A nível do município: Incentivar para 
que o executivo municipal, através das 
Secretarias de Cultura e Educação 
possam promover a INCLUSÃO 
CULTURAL e  oportunizar apoio para 
tais projetos. 



PROJETO PARA UM  
PROCESSO LICITATÓRIO 

• FINALIDADE:  

Realizar um CHAMAMENTO PÚBLICO  

com o  objeto de  CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS JURÍDICAS (clínicas 
veterinárias  e ONGs de proteção 
animal regularmente instituídas) , 
QUE PRESTAM SERVIÇOS DE 
MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
CASTRAÇÃO DE CÃES 
CONSIDERADOS DOMICILIADOS, 
SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES. 

 

 



Apresentar um  Projeto de Castração de 
Cães  para o  Município de Sant‟Ana do 
Livramento – RS, por intermédio do  
executivo municipal,  como ferramenta 
para constituir um processo licitatório 
com o objetivo de atender a necessidade 
do município no que se refere a redução 
da  proliferação de cães  errantes, semi- 
errantes e regulamentação da  posse 
responsável de animais, minimizando, 
desta forma, o risco de ocorrência de 
agravos à saúde humana e animal. 

 

 



 

• Entregar ao Executivo um projeto de castração de cães  
para o Município de Sant’Ana do Livramento – RS, como 
ferramenta para constituir um processo licitatório com o 
objetivo de atender a necessidade do município no que 
se refere a redução da  proliferação de cães. 

Auxiliar o Executivo no 
desenvolvimento de  
campanha para 
conscientização da população 
sobre o tema. 
 



• Desenvolver uma grande atividade, num local público – uma 
praça – com diversas atrações artísticas,  praça de 
alimentação, folhetos informativos sobre a posse responsável 
de animais, vacinações e comercialização de produtos com o 
objetivo de arrecadar recursos financeiros para a compra de 
medicamentos e rações para cães e gatos errantes, auxiliando  
a entidade santanense ASPA (Associação Santanense de 
Proteção aos Animais), na sua luta diária.  

 








