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Gabinete
Ao Gabinete do Prefeito compete assistir o Prefeito em suas relações com a União, o Estado, os Municípios, entidades, associações
de classes e órgãos da Administração Municipal; prestar-lhe os serviços burocráticos no preparo, expedição e arquivamento dos seus
atos; exercer as atividades de relações públicas e de contatos com a imprensa; organizar os planos e programas de administração
municipal; prestar-lhe assessoria nos assuntos referente à política habitacional.
O Gabinete do Prefeito é composto dos seguintes órgãos:
- Chefia do Gabinete;
- Oficial de Gabinete;
- Junta do Serviço Militar;
- Assessoria de Imprensa.

(2017 ? 2020)

]
Irio Miguel Stein, empresário, 59 anos, iniciou sua vida pública em 1992, junto com o nascimento do Município de SertãoSantana,
quando concorreu ao cargo de Vereador, obtendo 97 votos, ficando como 2º suplente do PDT.
Em 1996, obteve 136 votos, ficando com a 1ª suplência do PDT na Câmara de Vereadores, exercendo forte trabalho no Legislativo
durante os anos de 1997 e 1998.
No ano de 2000, foi eleito Vereador com 271 votos. Por sua forte atuação política, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores durante os anos de 2001 e 2002, tendo neste período construído a sede do Legislativo Municipal, gerando um ambiente
adequado às práticas do trabalho legislativo e economia com a eliminação de aluguéis de imóveis.
Na eleição de 2004, foi eleito Vereador com 313 votos, exercendo novamente a Presidência em 2005.
Já no ano de 2008, colocou seu nome a disposição para administrar o município, obtendo 2.035 votos, tendo faltado apenas 84 para
obter a vitória.
Na eleição de 2012, com a mesma conjuntura política e vontade de trabalhar, concorreu a Prefeito obtendo 2.106 votos, faltando 263
votos. Neste momento ficava configurada sua força política, expressada duas vezes nas urnas por quase 50% dos votos válidos.
Em 2016 veio a consagração numa eleição histórica e sem retoques na sua condução. Apoiado por seu partido do coração, pela sua
família e com forte apoio popular, foi eleito com 2.646 votos, obtendo uma vantagem de 863 votos.
Dados de contato:
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Telefone: 51 3495-1066 e 1070
E-mail: gabinete@sertaosantana-rs.com.br
Endereço: Rua 24 de Março, 1890 ? Sertão Santana ? RS ? CEP.: 92.850-000

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

