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Para que Caçapava do Sul obtenha um projeto de desenvolvimento e crescimento são 

necessárias a quebra de barreiras estruturais que estão a entravar seu progresso. Elaboração 

de projetos sólidos, práticos e de viável execução, visando melhorias para a população como 

um todo, que abranja todos os campos de desenvolvimento, sejam eles sociais, econômicos, 

financeiros, estruturais, educacionais, culturais, entre outros. Tornar nossa cidade melhor para 

seus cidadãos, seus filhos, netos e todas as futuras gerações é uma responsabilidade que cabe 

ao poder público municipal, fazer Caçapava se desenvolver, crescer e prosperar é uma tarefa 

árdua, mas que será possível com a ajuda de todas as Caçapavanas e Caçapavanos. 

 

Educação e Esporte 

- Desenvolver escolas em turno integral. Como as escolas municipais são de educação básica, 

onde estão se formando as próximas gerações, devemos oferecer uma educação de qualidade, 

com atividades em turno inverso com ênfase em atividades culturais, sociológicas, filosóficas, 

esportivas, história e origem do município, aula de idiomas em turno inverso e também de 

atividades desenvolvidas no meio rural, tendo em vista que uma parcela significativa de nossa 

população trabalha na atividade rural. 

- Desenvolver parceria com Universidades Federais da Região, estimulando a continuidade de 

capacitação dos professores da rede municipal. 

- Criação da Escola Municipal Rural – com o objetivo de ampliar a capacitação da família do 

campo, o poder público deve desenvolver cursos de mão de obra para moradores da área 

rural, com ênfase em cursos de cooperativismo, agroecologia, permacultura, plantio de hortas, 

oficinas para fruticultura, além de atividades para o ensino de atividades ligadas a produção de 

carne, lã, laticínios, embutidos e produtos coloniais para gerar empregos ao jovem, que sairá 

melhor qualificado para o mercado de trabalho. 

- Estimular atividades experimentais e científicas, como feiras e seminários. 

- Projeto Aluno empreendedor: Criar empresas juniores nas escolas, transformando os alunos 

em empreendedores, estimulando estes jovens  para que eles possam entrar no mercado de 

trabalho, com conhecimento legal, com assessoria jurídica, contábil e administrativa gerando 

renda ao município. 

- Estimular a educação ambiental no município, qualificando os professores de forma 

multidisciplinar, mostrando o todo (comportamento social e de que forma isso influência no 

meio ambiente). 



-Incentivo ao esporte -  oferecer  às crianças e jovens atividades esportivas em todas as áreas 

do esporte, disponibilizando os ginásios de esportes para um melhor acesso à aulas de 

modalidades esportivas. 

-Revitalização de espaços esportivos para a prática de atividades esportivas. 

-Qualificar os professores para o ensino de Libras nas escolas do município, através de cursos 

em parceria com as Universidades, visando à inclusão. 

 

Segurança Pública 

- Criação da Guarda Municipal para promover a segurança das pessoas e do patrimônio 

público, sendo uma ferramenta de apoio aos órgãos estaduais e federais. 

- Promover parcerias para a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, 

visando oferecer maior segurança às pessoas, ao patrimônio público e particular e também ao 

comércio local. 

 

Saúde 

- Médico itinerante para o atendimento médico especializado, descentralizando o 

atendimento e promovendo maior acesso da população à saúde, atendendo nos nove postos 

de saúde do município 

- Promover parceria com Associação dos aposentados, que dispõe de ótima estrutura e conta 

com quadro médico em todas as especialidades, visando também a descentralização do 

atendimento. 

- Aprimorar o atendimento psicológico e psicossocial, para mapear e ajudar na diminuição de 

crimes de abuso sexual, agressão contra a mulher,  prevenção ao suicídios, cujo índice é alto 

no município, tendo como exemplo a  Sala Lilás, que é uma ação do Instituto Geral de Perícias 

e obtém ótimo resultado nessa área. 

- Promover o atendimento da saúde bucal. Aproveitar as salas de dentistas e desenvolver a 

saúde bucal do município, estabelecendo também parcerias com entidades. 

-Programa de castração e prevenção às zoonoses: Usar corretamente e efetivamente os chips 

já comprados promovendo o controle da população canina de rua, ajudar ONG’S e entidades 

que visam proteger animais doentes e feridos, utilizando a estruturado o canil municipal, 

promovendo também um programa de castração efetiva  

 

Turismo e Cultura 

-Estimular a aumento do tempo de permanecia do visitante em Caçapava, levando 

informações aos visitantes. 

-Criar o centro de informações turísticas para que possam receber informações sobre os 

atrativos turísticos, serviços, comércio e eventos.  



- Buscar uma parceria com o Estado para criar um centro de atenção ao turista, visando dar 

apoio aos visitantes nacionais e estrangeiros, que passam pela região e possam obter 

informações turísticas de nosso município, valorizando a comunidade local onde o ponto será 

instalado, preferencialmente localizado na BR 290. 

-Incentivar o turismo local e interno. Apresentar os pontos turísticos para os munícipes, com 

preços acessíveis, inclusive, em parceria com os comerciantes locais, estimulando-os para que 

conheçam as belezas e os atrativos da cidade, aumentando a repercussão a nível estadual e 

nacional, criando a cultura da valorização e preservação do patrimônio histórico, cultural, 

artístico e natural. 

-Promover um calendário de eventos anual, descentralizado, estimulando a cultura nos bairros 

e no interior, com roteiro itinerante. 

 -Estimular e apoiar os eventos já existentes, e fomentar novos eventos, como por exemplo,  a 

semana do Rock, semana da capoeira, do Hip Hop, semana Afro e incentivar a criação de um 

festival de arte popular, onde se promoverá o teatro, a dança e a cultura popular. 

-Criar a escola do artista: com aulas gratuitas de música, teatro, cujos alunos, em 

contrapartida, farão parte das apresentações nos bairros. Promovendo parcerias com 

movimentos culturais, que terão apoio da Prefeitura e que, também em contrapartida, 

ajudarão a criar oficinas à comunidade gratuitamente. 

Transparência 

-Criação de um almoxarifado central promovendo controle de entrada e saída de bens 

públicos. 

-Reformular a ouvidoria geral do município, criando critérios de importância, e por áreas, 

gerando número de protocolo que será entregue a população e entidades, para que os 

mesmos tenham o acompanhamento do andamento da solicitação efetuada, visando 

assegurar o cumprimento total da lei de acesso a informação e promovendo a transparência 

da administração municipal. Essa ferramenta terá como objetivo assegurar a população e 

entidades o direito de sugerir, solicitar serviços ou até mesmo fazer denúncias, visando maior 

satisfação dos serviços prestados pelo poder público municipal 

-Projeto “A prefeitura é aqui” - mensalmente, o prefeito montará uma equipe, com 

representantes da ouvidoria, gabinete da transparência e secretários municipais para ir até um 

distrito do município, onde compreenda os bairros da região e discutirá diretamente com os 

moradores as demandas daquela região. 

-Criação da subprefeitura das Minas do Camaquã, sendo o representante eleito pela 

comunidade local. 

 

Geração de emprego e renda 

-Criação do centro de apoio ao empreendedor, para servir como uma ferramenta de apoio e 

informação aos empreendedores estimulando, orientando e facilitando o acesso às 

informações para aqueles que quiserem empreender, buscando parcerias de órgãos e 

entidades. 



- Incentivar a participação em feiras, proporcionando o aumento da produção e abertura de 

novos mercados. 

-Desenvolver e valorizar as microempresas locais desenvolvendo programas em parceria com 

as entidades representativas a fim de aumentar a geração de empregos e renda, aproveitando 

as potencialidades locais que nos cercam como a nossa localização geográfica e a proximidade 

do corredor de exportação, tanto na BR 392, quanto na BR 290. 

-Promover uma maior participação do município em entidades que visam o desenvolvimento 

sócio econômico. 

Agropecuária e Agricultura 

-Promover e incentivar a criação de feiras, inclusive oferecendo estrutura para que os 

pequenos e micro produtores possam comercializar e divulgar seus produtos gerando maior 

emprego e renda, valorizando assim a agricultura familiar. 

-Incentivar a produção de Oliveiras – Buscar apoio com a Associação Rio Grandense de 

Olivicultores, intensificando ações e pesquisas na área de olivicultura e da produção de azeite. 

-Estimular o cooperativismo, promovendo cursos, incentivando e orientando a criação de 

cooperativas e fomentando as já existentes, visando maior e melhor aproveitamento de 

produtos locais, como a produção de carne, leite, mel, frutas, verduras e orgânicos. 

-Estabelecer parcerias que proporcionem uma maior e melhor assistência técnica prestada aos 

pequenos, médios e grandes produtores rurais. 

-Incentivar a produção e venda de produtos artesanais e coloniais, através de cursos de 

qualificação e orientação. 

-Valorizar, incentivar e promover o comércio e a produção na fruticultura, através do apoio em 

busca de novos mercados e novos subprodutos. 

Meio ambiente 

- Instalar o plano de gerenciamento  de resíduos em todas as unidades  de saúde do município. 

-Melhorar  a eficiência da coleta seletiva solidária, realocando a responsabilidade desta na 

secretaria de meio ambiente ao invés da secretaria de assistência social, criando um sistema 

integrado com coleta seletiva com porta a porta e pontos verdes de forma que este sistema 

aumente a renda dos catadores no município. 

-Buscar junto a órgãos do Governo Federal verbas para compra de veículo adequado para a 

coleta seletiva solidária e equipamentos para a estação de triagem como balança, prensa, EPI, 

etc. 

-Implantar o Sistema de Gerenciamento Integrado, previsto na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, visando o descarte correto de resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção 

civil, resíduos públicos, resíduos sólidos urbanos entre outros. 

-Incentivar ações de educação ambiental, de forma que estas sensibilizem as pessoas sobre a 

importância da separação dos resíduos sólidos e disponibilizar lixeiras de reciclagem nos 

bairros. 



-Criar os “Selos Verdes”, incentivando o comércio a desenvolver a sustentabilidade através de 

programas educacionais em parceria com a Secretaria de Educação. 

- Criar projeto de coleta e tratamento de esgoto de forma que este atenda toda a população, 

buscar financiamento junto ao Governo Federal para implementação de uma estação de 

tratamento de esgoto no município, visando a preservação da saúde e do meio ambiente. 

- Implantar um Sistema mecanizado de varrição de ruas.  

-Buscar parcerias junto aos comitês de bacias hidrográficas  visando a limpeza, impedindo o 

assoreamento e preservando os recursos hídricos no município. 

 

Obras  e Planejamento 

- Inserir um Planejamento de calçadas acessíveis, bem como um plano de acessibilidade 

prédios nos públicos. 

- Fazer campanha de estímulos para que o passeio público seja construído concomitantemente 

às ruas. 

-Pavimentação através de projetos e captação de recursos estaduais e federais. 

-Terceirização da manutenção de estradas do interior, além de atenção técnica por um 

profissional especializado em pavimentação promovendo uma maior durabilidade das 

estradas. 

-Promover uma melhor iluminação pública, assegurando melhor acesso e um maior segurança 

à população. 

-Promover mutirões de reparo, visando desobstrução e manutenção de pontes, bueiros e 

valetas (drenagem pluvial). 

-Revitalização das paradas de ônibus, buscando parcerias com entidades e iniciativa privada. 

- Transporte coletivo - Promover a licitação, visando à ampliação e melhora no atendimento no 

transporte coletivo 

-Investir e angariar recursos para a melhora da drenagem pluvial.  

 

 

 


