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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Município de Novo Cabrais se apresenta para todos nós com um grande potencial de 

desenvolvimento econômico e social. O que nos orienta a trabalhar em busca de projetos e 

investimentos em infraestrutura, desenvolvimento econômico com foco na geração de 

emprego e renda, crescimento sustentável aliado ao desenvolvimento da agricultura, 

saúde de qualidade, educação formadora, bem-estar e assistência social resultando em 

melhora da qualidade de vida dos cidadãos cabraisenses. 
 

Por tudo isso é com grande satisfação que trazemos a público o nosso Plano de Governo 
para Novo Cabrais, que pretendemos implantar no mandato de 2021 a 2024. Sendo este 
um documento que firma nosso compromisso com os moradores de todas as partes do 
município, sempre buscando ações que permitam melhorar a qualidade de vida de todos, 
podemos, com confiança e respeito, assumir o compromisso de dar cumprimento às 
metas e ações que constam neste Plano de Governo. 
 

 

 
Novo Cabrais, 12 de setembro de 2020. 

 
 

Leodegar Rodrigues 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este Plano de Governo consolida as propostas para mais um mandato do PT frente à 

Prefeitura de Novo Cabrais, constituindo o compromisso dos candidatos Leodegar 

Rodrigues e Larri Schoenfeldt, juntamente com os partidos que os apoiam. 

 

A elaboração do Plano considerou os pontos programáticos do PT e incorporou as 

contribuições dos apoiadores, sempre defendendo propostas e projetos que tragam uma 

melhor qualidade de vida à nossa comunidade. Valeu-se, também, da experiência 

adquirida ao longo da trajetória de vida, como vereador, vice-prefeito, prefeito e agricultor 

do candidato Leodegar Rodrigues. Contou com a contribuição dos atuais vice-prefeito e 

prefeito em sua elaboração, este fato também facilita a transição para a nova 

administração municipal. 

 

Cabe ressaltar que este Plano não se configura uma ideia imposta, mas apenas um 

esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras 

contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da 

gestão. 

 

As eleições e o voto são importantes para todos, pois definem o futuro de nosso 

município. Mas a luta política vai muito além das disputas eleitorais. Nossa luta é por 

educação de qualidade, geração e acesso ao emprego, cultura, desenvolvimento 

econômico e justiça social. 

 

Eleger a nossa majoritária e uma grande bancada na Câmara de Vereadores, são 

fundamentais para dar continuidade ao crescimento do município. Diferenças ideológicas 

e disputas podem e devem ser superadas pela grandeza da construção de um futuro de 

desenvolvimento para Novo Cabrais. 

 

Neste documento são explicitadas as prioridades de governo, assim como as principais 

ações propostas em cada setor de atividade.  

 

2. DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Acreditamos que a principal razão de atuação de qualquer administração pública deve ser 

a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através do acesso a saúde, educação, 
assistência social e moradia. Esta é a diretriz básica considerada na elaboração deste 

Plano de Governo. 

Outra diretriz da maior importância é o desenvolvimento da agricultura, pecuária e 

comércio. É fundamental que os recursos do município sejam colocados a serviço da 

criação de oportunidades de emprego e renda. 

A eficiência da administração municipal será aumentada, com a adoção dos recursos 

necessários para isto, reduzindo os gastos e tornando mais ágil a atuação da 

administração. Elaborar cartilhas explicativas como forma de prestação de contas.  

O relacionamento com os servidores deverá ser franco e transparente. A intenção é 

propiciar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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3. PRIORIDADES 
 
A administração municipal necessariamente tem que trabalhar com dois horizontes: além 

de se obrigar a manter um nível adequado os serviços de rotina prestados à população, 

tem que preparar o futuro da cidade, com melhora na qualidade de vida. 
 

Na elaboração deste Plano de Governo esses aspectos foram considerados. A Prefeitura 

manterá os serviços nas áreas de atuação (saúde, educação, assistência social, 

manutenção das estradas, etc.), buscando aperfeiçoar aqueles que são insuficientes em 

qualidade ou quantidade. Paralelamente vai promover a discussão das diretrizes para o 

crescimento da cidade sem prejuízos para a qualidade de vida. 
 

 
4. PROPOSTAS SETORIAIS 

 
 

4.1. SAÚDE 
 

 

A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de qualquer 

pessoa. Propiciar saúde a todos implica uma série de ações de promoção e prevenção e 

de tratamento e recuperação de doenças, de forma universal, integral e equânime. 

Cabe ao Gestor garantir permanentemente o acesso ao atendimento integral para todos 

que procuram a rede pública de Saúde, oferecendo serviços de qualidade e tratamento 

humano e respeitoso. Com intuito de melhor atender a população cabraisense, as 

prioridades são: 

 

1. Estudar a viabilidade de implantar o SAMU para atendimentos de urgências e 

emergências; 

2. Manter e melhorar o acesso e a distribuição de medicamento a população; 

3. Contratação de farmacêutico para atendimento na UBS do Cortado; 

4. Implantar e implementar um horto medicinal municipal firmando parcerias com as 

escolas, Emater/RS-ASCAR, universidades, agentes de saúde, grupos de mulheres, 

proporcionando o resgate cultural do uso de plantas bioativas e diminuindo uso de 

remédios convencionais; 

5. Ampliar e manter os convênios com hospitais e especialistas; 

6. Realizar o fornecimento dos exames solicitados nas Unidades Básicas buscando 

atender à necessidade dos munícipes; 

7. Manter a frota da secretaria de saúde sempre renovada para melhor atendimento à 

população; 

8. Manter a rede de especialista tais como médicos clínicos gerais, psiquiatras, 

nutricionistas, psicólogas, ginecologistas, dentistas e fisioterapeutas; 

9. Captar recursos para ampliar e melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do 

município como farmácias, ambulatórios e almoxarifado, estruturar as academias ao ar 

livre e potencializar o uso através de projetos; 

10. Buscar recursos junto ao governo federal para implantação de piscina térmica; 

11. Manter o atendimento domiciliar aos pacientes que necessitam e manter o Programa 

Saúde na Escola; 
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12. Implantar o projeto Melhor Idade de bem com a vida para promover orientação e 

prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como caminhadas, recuperação de 

cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros; 

13. Formação para os gestores e servidores das unidades de saúde, objetivando manter 

a qualidade na coordenação das ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada 

e com qualidade. 

 

4.2. EDUCAÇÃO 
 

 
A escola pública é de qualidade, se ela é para TODOS, e este é o nosso projeto de 

Educação para o município de Novo Cabrais.  

“O sujeito que se abre ao mundo e aos outros, inaugura com seu gesto na relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na história” (FREIRE,2008,P.136). 

É necessário, portanto, termos consciência de que somos seres inacabados, de que a 

profissão docente é feita pela formação constante, que ocorre na relação com o outro, 

com pais, com colegas docentes, com os alunos, com os funcionários, enfim, com toda a 

comunidade docente. 

Para tanto e, partindo desta consciência, se faz necessário um movimento pedagógico 

permanente de formação da comunidade docente (comunidade docente, na concepção 

de que todos aprendem e ensinam). 

Nossa proposta está fundamentada em pressupostos, tais como: 

● Escola para todos; e                  

● Dialogicidade: participação de todos; gestão democrática e participativa.                    

Este processo compreendido e empreendido como uma parceria em construção 

permanente (todos como parceiros da prática educativa). Mantendo o diálogo por meio de 

fóruns de debates, de discussões, de informações, para o enfrentamento e busca de 

soluções e melhorias para as comunidades escolares, construção de Projetos Políticos 

Pedagógicos inovadores no sentido de acolher e atender a todos. 

São definidas as seguintes ações para composição do Plano de Governo: 
 
1. Manter o transporte escolar em todas as localidades; 

 2. Apoiar os estudantes de ensino técnico e universitário com manutenção de ajuda de 

custo de 50% no transporte; 

3. Buscar apoio junto as universidades e escolas técnicas para implantação de Polo de 

educação a distância com oferta de graduações e cursos técnicos gratuitos e de 

qualidade; 

4. Ampliar o atendimento na EMEI Nossa Senhora de Fátima, com manutenção de 

plantão durante o período de férias escolares; 

5. Estudar a viabilidade de ampliação gradual de séries/anos na E.M.E.F. São Roque; 

6. Criar e implementar projeto de hortas Orgânicas Escolares (incentivo à produção e 
consumo de produtos orgânicos), incentivar as cooperativas escolares, realizar projetos 
de educação para o trânsito, bem como, demais projetos que surjam e promovam a 
cidadania e o desenvolvimento educacional dos alunos; 
7. Ampliar projetos voltados a educação para jovens e adultos (EJA) para diminuir os 

índices de analfabetização no município, bem como, manutenção de educação especial 

de qualidade como forma de promover uma educação inclusiva; 
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8. Manter e ampliar as parcerias com diversas entidades para o desenvolvimento de 

projetos nas escolas municipais; 

9. Direcionar projetos nas escolas que visem à valorização e resgate das etnias presentes 

no município; 

10. Desenvolver projetos de pesquisa para aproximar escola e comunidade; 

11. Continuar ofertando cursos de aperfeiçoamento aos professores; 

12. Manter todas as escolas municipais em funcionamento, sem fechamentos; 

13. Promover melhorias nos espaços escolares, atendendo as necessidades de todos os 

alunos, como forma de garantir à igualdade de oportunidades a toda pessoa, seja ela com 

deficiência ou não.  

 
 
4.3.  CULTURA E DESPORTO 
 
 
É imprescindível colocar a Cultura como uma das políticas públicas fundamentais que, de 

acordo com o economista Celso Furtado (1920-2004), são capazes de liberar as forças 

criativas da sociedade, devendo ser uma estratégia de desenvolvimento local. Já, em 

relação as práticas desportivas, as estatísticas mostram que os projetos sociais 

vinculados ao esporte reduzem significativamente a evasão escolar e aumentam o índice 

de aprovação colegial entre os estudantes. São ações previstas nestas áreas: 

 
 
1. Captar recursos para aquisição de área para instalação de um Parque de Eventos 
Municipal; 
2. Ampliar pontos com internet pública para promoção de inclusão digital; 
3. Apoiar aos talentos locais com desenvolvimento de promoções e eventos culturais; 
4. Incentivar os eventos tradicionais do município, os eventos de promoção ao esporte 
amador e os demais eventos estabelecidos no calendário oficial;  
5. Promover olímpiadas/jogos rurais; 
6. Promover melhorias na Biblioteca Pública Municipal e adquirir novos acervos 
bibliográficos; 
7. Oportunizar a prática de várias modalidades esportivas proporcionando uma melhor 
qualidade de vida e fomentar as escolinhas de futebol; 
8. Apoiar o Coral Municipal, CTG, PTG e demais entidades culturais municipais; 
9. Apoiar e valorizar as etnias afro, alemã e italiana; 
10. Adequar espaços e desenvolver projetos esportivos de inclusão social, em especial, 
para pessoas portadoras de deficiências; 
11. Buscar recursos para construção de espaços destinados a práticas esportivas; 
12. Incentivar a realização de eventos esportivos municipais; 
13. Apoiar e incentivar as ações dos artesãos e auxiliar na manutenção da Casa do 
Artesão. 
 
 

4.4. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

 A importância da Assistência Social está na diminuição das desigualdades sociais, 

apoiando os que se encontram em vulnerabilidade social e todos os que necessitem. O 

Trabalho é um dos meios para a melhoria da qualidade de vida da população. A próxima 
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administração municipal deverá manter e ampliar os serviços existentes. Entre outras, 

serão desenvolvidas as seguintes ações: 

 

1. Realizar melhorias no CRAS através de investimento em recursos humanos, veículos e 

ampliação nos espaços físicos existentes;  

2. Continuar qualificando e melhorando a qualidade de vida das famílias cabraisenses; 

3. Dar continuidade a capacitação dos jovens, desenvolvendo a cidadania e preparando 

para o trabalho; 

4. Continuar a promover a geração de renda incentivando a participação em cursos de 

qualificação profissional ofertados pela secretaria; 

5. Manter e ampliar as parcerias com outras entidades para a realização de cursos 

terapêuticos, profissionalizantes; 

6. Acompanhar e assistir famílias em vulnerabilidade social; 

7. Realizar projetos, em apoio com as demais esferas, que visem à construção moradias 

e módulos sanitários; 

8. Interiorizar o atendimento do CRAS; 

9. Manter e ampliar o ateliê de costura e padaria comunitária; 

10. Desenvolver programas que possibilitem atividades como balé, teatro, brinquedoteca, 

entre outros; 

11. Desenvolver programas específicos para inclusão dos portadores de necessidades 

especiais; 

12. Realizar cursos profissionalizantes nos turnos do dia e da noite, permitindo que todos 

possam participar; 

13. Estudar a viabilidade de instalação de um Centro Dia para Pessoas Idosas, em 

parceria com a Secretaria de Saúde, para que os idosos passem o dia recebendo 

atendimento psicossocial e da área da saúde. 
 

 

4.5. AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

 

O principal papel a ser desempenhado pela administração municipal nesta área é o de 

atuar como estimulador, estabelecendo um padrão de desenvolvimento rural e urbano, 

gerando empregos e renda, elevando a satisfação e bem-estar dos agricultores e 

consumidores, podendo gerar expressivos ganhos econômicos, sociais e ambientais. 
Para o período de 2021 a 2024, além de dar sequência às atividades em andamento, 

propomos a realização das ações a seguir relacionadas: 
  
1. Estudar a viabilidade de implantar um Parque Industrial como forma de incentivar a 

formação e/ou vinda de novas fábricas e indústrias; 

2. Manter os trabalhos de incentivo na área de correção de solos; 

3. Disponibilizar assistência técnica de médico veterinário aos produtores rurais; 

4. Manter a patrulha agrícola, garantindo o atendimento aos agricultores; 

5. Fomentar a parceria com a Emater/RS- Ascar; 

6. Incentivar as agroindústrias e cooperativas, agregando valor à produção agrícola; 

7. Incentivar projetos de irrigação, gado leiteiro, de corte, olericultura e demais atividades 

agrícolas; 

8. Desenvolver projetos para implantação de cisternas; 
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9. Fomentar práticas administrativas que incentivem a formação e/ou vinda de indústrias; 

10. Incentivar o comércio local; 

11. Ampliar a compra de merenda escolar de produtores rurais; 

12. Estruturar e dinamizar as Feiras Livres; 

13. Apoiar projetos que promovam o turismo rural. 

 
 
4.6. OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

A administração municipal tem por papel nesta área atuar como meio de promoção do 

desenvolvimento rural e urbano, garantindo acesso aos serviços públicos a todos os 

cidadãos. 
Para o período de 2021 a 2024, além de dar sequência às atividades em andamento, 

propomos a realização das ações a seguir relacionadas: 

 

1. Realizar a manutenção e conservação das estradas no interior do munícipio; 

2. Captar recursos junto aos Governos Federal e Estadual para aquisição de equipamento 

de britagem (britador); 

3. Buscar projetos na área do saneamento básico, em especial, esgotamento sanitário; 

4. Viabilizar a construção de mais pontes de concreto, bueiros e galerias; 

5. Iniciar a implantação de sistema de energia solar fotovoltaica nos prédios públicos 

como forma de diminuir os gastos com energia elétrica e por se tratar de energia limpa e 

sustentável; 

6. Captar recursos junto ao Governo Federal para construção de parque de máquinas; 

7. Realizar melhoramento e ampliação nas redes de abastecimento de água; 
8. Investir e promover a acessibilidade nos espaços públicos; 
9. Promover a construção de paradas de ônibus;  
10. Elaborar projetos de execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto 
destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede coletora; 
11. Realizar a pavimentação de ruas e ampliar o investimento em calçadas, ruas e áreas 
exclusivas para pedestres; 
12. Revitalizar os espaços públicos como praça, playgrounds, avenidas, possibilitando 
que os cidadãos contem com locais bonitos para se reunir, praticar esportes, 
confraternizar, promovendo o bem-estar e saúde; 
13. Manter iluminação pública de qualidade, substituindo gradualmente as lâmpadas 
comuns por lâmpadas de LED; 
14. Apoiar projetos e ações que visem a segurança pública; 
15. Buscar recursos junto aos governos federal e estadual para instalação de câmera de 
videomonitoramento em pontos estratégicos, visando a segurança dos cidadãos. 
 
  
 
4.7. MEIO AMBIENTE 

 
 

Preservar o Meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e dos seres 

vivos. A administração municipal, nesta pasta, tem as seguintes ações programadas: 

 

1. Auxiliar e orientar a população sobre impactos ambientais;  
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2. Desenvolver projetos de educação ambiental junto as escolas com o intuito de 

promover a proteção ao meio ambiente; 

3. Auxiliar na emissão de licenças ambientais junto aos órgãos competentes;  

4. Auxiliar no processo de planejamento e execução de projetos de reflorestamento; 

5. Incentivar a proteção e preservação das vertentes e demais fontes naturais de água; 

6. Buscar projetos junto aos governos federal e estadual que promovam a proteção ao 

meio ambiente; 

7. Manter as coletas de lixo no interior; 

8. Ampliar a instalação de lixeiras; 

9. Realizar roteiros de limpeza das ruas e avenidas, com maior frequência, de forma a 

manter a cidade limpa; 

10. Realizar projeto de paisagismo para a cidade proporcionando espaços com 

arborização adequada para a população; 

11. Dotar a secretaria de equipamento adequados em número e especificação para fazer 

frente à manutenção dos espaços públicos; 

12. Criação de Horto Municipal Escolar, permitindo uma prática pedagógica, promoção de 

educação ambiental e produção de mudas de árvores e flores que sirvam para 

reflorestamento e ornamentação; 

13. Iniciar projeto de separação e seleção do lixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


