
Projeto 
Parceria Público            

Privada
do Consórcio 

Intermunicipal Centro 
Sul



Onde estamos  - no 
mapa do Brasil



Onde estamos  - no mapa do Rio 
Grande do Sul





OBJETIVOS:

1)    Encontrar alternativas para enfrentar dificuldades;
2)    Compras Públicas;
3)    Contratação de serviços especializados em diferentes áreas;
4)     Acessar projetos e programas estaduais e federais;
5)     Turismo Regional;
6)     PPPs;
7)     Expansão de serviços de saúde;
8)     Organização politica, institucional e participativa em diferentes 

Setores como Duplicação da BR 116.



Iluminação 
Pública



Mais de 17.000 / 23.000 / 45.000 pontos com uma
média mensal de 1, 57 Kwh por ponto

Um consumo médio de 26.690 / 36.110 / 70.065
kwh/mês

Potencial para investimento em projetos de
iluminação com lâmpadas de Led em substituição às
lâmpadas convencionais, com espaço para fibra ótica
e câmaras de segurança.

Melhoria na qualidade da iluminação pública
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Resíduos sólidos



Saneamento Básico



Mensagem

Acreditamos que o desenvolvimento de um
município ou de uma região somente é possível
através da cooperação entre órgãos da
administração pública e da iniciativa privada.

Por isso as Parcerias Público-Privadas (PPP)
tendem a assumir um papel de relevância cada
vez maior na concretização dos sonhos e dos
anseios de uma sociedade que busca melhorar a
qualidade de vida de seus cidadãos.



Este é um desafio a ser enfrentado através de uma
visão empreendedora, com foco no cuidado com o
meio ambiente e com determinação e coragem.

Assim cada um à sua medida sairá fortalecido seja
como ser humano ou como instituição, sabendo que
deu o melhor de si.

“ Sem sonhos, A Vida não tem brilho.
Sem Metas, os sonhos não tem alicerces. Sem prioridades,

os sonhos não se tornam reais.
Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos

para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir!”

Augusto Cury



Muito Obrigada! 

Enfa Fábia Richter
Prefeita de Cristal
Presidente do
Consórcio Intermunicipal CentroSul
@fabiarichter
prefeitafabia@cristal.rs.gov.br
51 - 999830394


