
  

Partido Social Democrático - PSD  
 

PROGRAMA DE GOVERNO: 

 

Realizar uma gestão com Desenvolvimento Social e Econômico Sustentáveis, Eficiência 

na Geração e Aplicação dos Recursos Públicos. 

 

Ênfase em três diretrizes: 

.Qualidade de Vida: educação, saúde, segurança e meio ambiente.  

.Desenvolvimento Sustentável: trabalho e renda.  

.Qualidade dos Serviços Públicos: governo mais perto do cidadão.  

 

Gestão de Planejamento: 

.Planejamento Urbano: ocupação do solo, estrutura viária e plano de saneamento; 

.Central de Projetos;  

.Qualificação dos Recursos Humanos;  

.Governo Eletrônico: Inclusão Digital;  

.Implantação de Redes de Banda Larga;  

.Controle de Gastos; .Aperfeiçoar a arrecadação e fiscalização de tributos;  

.Gestão Participativa com a ampliação da participação dos Conselhos e do Cidadão.  

-Implantação do Programa de Qualidade e Produtividade do serviço Público; 

.Qualificação e valorização dos servidores públicos municipais.  

 

AÇÕES GOVERNAMENTAIS: 

 

1-INFRA-ESTRUTURA: 

.Plano de obras na cidade e interior;  

.Drenagem e dragagem;  

.Água e Esgoto;  

.Iluminação Pública.  

.Recolhimento, Transporte e Disposição de Resíduos.  

 

2- EDUCAÇAO  

.Valorização salarial e qualificação dos Professores;  

.Transporte Escolar;  

.Material Escolar- Uniformes.  

-Merenda Escolar com qualidade e variedade de alimentos;  

-Elevação da Escolaridade dos Cidadãos, nos três níveis de ensino: fundamental, médio 

e superior;  

-Erradicação do analfabetismo; -Ampliação das vagas em creche;  

-Universalizar o atendimento escolar a crianças de quatro a cinco anos e Ensino 

Fundamental;  

.Reimplantar a Educação de Jovens e Adultos;  

.Oferecer Educação de tempo Integral gradativa aos alunos das séries finais do ensino 

Fundamental através da Pedagogia de Projetos;  

.Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; 

.Equiparação da remuneração de professores com a de outros profissionais de Ensino 

Superior;  

.Implementar o Ensino Superior no Município.  



.Inclusão e Atendimento Especializado aos portadores de necessidades especiais. 

.Modernização dos espaços escolares, informatização dos serviços escolares, inclusão 

digital em todas as escolas, acesso à internet sem fio;  

 

3-SAÚDE: 

.Fortalecimento do Conselho Municipal da Saúde;  

.Valorização dos profissionais que atuam na área da saúde, independente de sua 

categoria profissional;   

.Reduzir a mortalidade Infantil;  

.Melhorar a saúde das gestantes;  

.Combater a AIDS, a malária e outras doenças;  

.Desenvolvimento de um programa preventivo ao uso de drogas;  

.Desenvolver programas de aproveitamento de alimentos;  

.Eficiência e dignidade na remoção e transporte de pacientes, especialmente aqueles que 

fazem hemodiálise, fisioterapia e que residem no interior do Município;  

.Adoção do modelo de Gestão Plena de Saúde;   

.Reorganizar o atendimento de saúde, visando reduzir o tempo em filas para 

atendimento, consultas e exames;  

.Adequar e ampliar Unidades Básicas de Saúde existentes (quadro de recursos humanos, 

equipamentos e área física);  

.Implantar rede 100% informatizada na área de saúde,  

.Ampliar o programa de saúde bucal, retomando o programa de saúde bucal dos 

escolares;  

.Desenvolver e ampliar programas de saúde do idoso;  

.Descentralizar e ampliar a oferta de consultas especializadas com a contratação ou 

terceirização desse serviço;  

.Ampliar os convênios para cirurgias, atendimento hospitalar especializado e exames 

especializados;  

 

4- MEIO AMBIENTE: 

.Conservação dos Recursos Hídricos;  

.Construções sustentáveis; .Gestão de resíduos sólidos;  

.Educação Ambiental;  

.Controle de Emissões de Gases de efeito Estufa;  

.Eficiência Energética;  

.Turismo Sustentável;  

.Alimentos Sustentáveis;  

.Meios de Transportes, com redução de emissão de gás carbônico;  

.Compras públicas sustentáveis.  

 

5- AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO: 

.Desenvolver os Centros de Referência de Assistência Social- CRAS;  

.Ampliar o apoio técnico e financeiro às ONGS de cunho social;  

.Aperfeiçoar os programas de atenção aos idosos e portadores de necessidades especiais; 

.Desenvolver programas de proteção aos direitos da mulher;  

.Manter e ampliar os programas de inclusão e promoção social;  

.Manter programas de geração de emprego e renda e formação de mão-de-obra 

especializada;  

.Estimular a criação e o desenvolvimento de grupos de melhor idade;  

.Qualificação profissional através de cursos e oficinas de aprendizagem;  



.Fomento ao trabalho e renda para a população de melhor idade.  

 

5- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE: 

.Promover programas de qualificação de mão-de-obra para os jovens.  

.Oportunizar programas de Primeiro Emprego, para a aquisição de experiência no 

mercado de trabalho;  

.Inclusão Digital seja na escola ou em locais próprios, através de profissionais que 

identifiquem nos jovens qualidades a serem desenvolvidas e sirvam como fonte de 

renda para este e sua família sem deixar de lado os estudos.  

.Desenvolver programas culturais, esportivos e de lazer para a juventude.  

.Criar o Conselho da Juventude no âmbito do Município.  

 

6-SEGURANÇA: 

.Ações integradas de segurança com governos Estadual e Federal;  

.Integração do Conselho Municipal de Segurança no dia-a-dia da comunidade trazendo 

o cidadão a discutir as políticas públicas de segurança e identificando melhorias para o 

sistema de segurança.  

 

7-SETOR PRIMÁRIO: 

.Açudagem e irrigação;  

-Troca- troca;  

-Patrulha agrícola;  

-Programa do calcário;  

-Trabalho em conjunto com a EMATER para apoio técnico aos agricultores;  

-Incentivo ao agronegócio.  

8- SETOR INDUSTRIAL: 

-De acordo com a vocação da região, apoiar e promover incentivos que permitam a 

implantação de indústrias.  

 

9- TERCEIRO SETOR: 

-Apoiar programas de microcrédito incentivando a criação e desenvolvimento das micro 

e pequenas empresas;  

-Implantar e/ou incentivar programas de simplificação tributária- SIMPLES.  

 

10- ESPORTE E LAZER: 

-Disponibilizar infra-estrutura para criar alternativas de todas as práticas esportivas;  

-Incentivar a organização de torneios e campeonatos municipais e regionais em todas as 

modalidades;  

-Incentivar a organização dos Jogos Estudantis Municipais e participar efetivamente dos 

Jogos Estudantis do RS-JERGS.  

 

11- CULTURA: 

-Promover no Município a inclusão de projetos junto à LIC e demais leis de incentivo 

cultural;  

-Preservação do patrimônio cultural, mediante ações integradas com a comunidade;  

-Ações de fomento e incentivo a produção literária, artes, feiras culturais e práticas 

musicais;  

-Incentivo as manifestações folclóricas, étnicas e tradicionalistas 


