
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

Este plano ainda em elaboração constam as principais 
propostas da coligação ”COM A FORÇA DO POVO”, formada pelos 
os partidos PDT,PTB,PSD, REDE e PCdoB, tendo como candidato 
a prefeito Sergio Ghignatti do PDT e o vice- prefeito Joaquim Cleber 
Cardoso do PDT. Para gestão 2017/2020. 

Trata-se de um conjunto de propostas abertas à 
contribuição da comunidade de Cachoeira do Sul-RS.  

Sugestões e criticas serão bem vindas num processo de 
interação com a população ao longo da campanha eleitoral que se 
avizinha, qual certamente será de muito aprendizado. 

Construímos o Plano de Governo Municipal, porque a cidade 
de Cachoeira do Sul precisa alavancar o desenvolvimento. Com ele 
queremos que nosso município possa oferecer todo conforto, 
segurança  e acolhimento ao seu povo e seus visitantes, que  
consigamos colocar o nosso Município no ritmo do desenvolvimento 
e que todos  se sintam responsáveis, participando  das decisões, 
contribuindo com  sugestões  para planejar ações  e metas para 
gerir recursos financeiros, principalmente os destinados aos 
investimentos públicos, para que  tenham  uma administração justa, 
participativa, inclusiva, eficiente , inovadora proporcionando a cada 
dia melhor qualidade de vida a toda a população. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Quando elaboramos o plano de Governo, esses aspectos 
foram considerados importante: Prefeitura manterá os serviços nas 
áreas de atuação (interior, transporte urbano, manutenção de 
praças, ruas, etc.)Buscará aperfeiçoar aqueles que são insuficientes 
em qualidade e quantidade. 

Paralelamente vai promover a discussão das diretrizes para o 
crescimento da cidade sem comprometimento da qualidade de vida. 

Considerando o que acima foi exposto, elegem-se os 
seguintes eixos temáticos: 

 
 

 



EIXOS TEMÁTICOS: 
 

1. ECONÔMICO (indústria e comércio, agricultura e serviços; 
gestão financeira, administrativa e planejamento); 

2. SOCIAL: (educação e cultura, saúde, social, esporte e lazer,); 

3. INFRAESTRUTURA: (serviços públicos na área urbana e 
rural, transporte, meio ambiente e mobilidade); 

 

DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer 
administração publica deve ser a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, com atendimento adequado das necessidades básicas e 
respeito à dignidade. 

Decorre desta o reconhecimento da importância de atuar no 
sentido de diminuir ou eliminar as desigualdades entre 
cidadãos. Esta é a diretriz básica considerada deste Plano de 
Governo. 

A eficiência da administração será buscada com a adoção de 
recursos adequados de tecnologias da informação, reduzindo 
gastos e tornando mais ágil a atuação da administração. 

O relacionamento dos funcionários deverá ser franco e 
transparente, propiciando assim, oportunidade de desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
 
 

AÇÕES PROPOSTAS: 
 
1-EIXO ECONOMICO: 
 
(indústria e comércio, agricultura e serviços; gestão financeira, 
administrativa e planejamento); 
 

• Ampliar o sistema GED - Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos; 
 

• Modernizar o arquivo público municipal; 
 

• Implantar programa de atenção á vigilância e promoção da 
saúde do servidor; 



 
• Monitoramento por meio de câmaras, identificando as 

movimentações suspeitas e coibindo o comércio clandestino e 
atitudes que possam favorecer a insegurança e o consumo de 
drogas, integrando o equipamento de monitoramento por 
câmaras nos principais cruzamentos de trânsito, escolas, USB 
e demais equipamentos públicos da cidade; 
 

• Ampliar a capacitação e aparelhamento da defesa civil; 
 

• Investir na capacitação e qualificação profissional e interação 
dos servidores; 
 

• Melhorar o setor de licitação a fim de modernizar para agilizar 
os processos de compras; 
 

• Renegociar as dívidas dos munícipes com o município; 
 

• Manter o pagamento do FAPS; 
 

 

INDÚSTRIA E COMERCIO: 
 
• Fomentar o empreendedorismo; 

 

• Apoiar as micros, pequenas, médias empresa e grandes 
empresas, difundindo e apoiando acultura do 
empreendedorismo; 

 

• Buscar novos investidores; 

 

• Incentivar a produção industrial e atividades comerciais, 
dando especial atenção a indústria familiar; 

 
• Buscar incentivos junto ao governo Federal e Estadual para a 

ativação do Porto assim usando o Rio Jacuí o principal 
afluente do município; 

 



• Ampliar fortalecer a Central de Projetos para assessorar 
as demais secretarias e potencializar a captação de 
recursos e agilidades dos mesmos tendo assim 
condições e contato com a busca de recursos junto ao 
Governo Federal e Estadual; 
 

 
AGRICULTURA: 

• Manter e ampliar parcerias: Estadual e Federal nos projetos 
de incentivo aos agricultores, em especial a agricultura 
familiar nas áreas de implantação de agroindústrias rurais, 
aquisição de equipamentos, implementos agrícolas e 
maquinários; 

• Incentivar a ampliação e a participação dos agricultores na 
feira livre municipal junto com a valorização dos produtores; 

• Patrulha Agrícola com equipamentos para que seja atendido o 
agricultor dentro de suas prioridades com atendimento de 
maquinário ser exclusivo ao produtor; 

• Apoio incondicional as agroindústrias do município para que o 
produtor seja valorizado; 

 

• Programa de criação de projetos de energia renovável ao 
campo; 

 
2- EIXO TEMÁTICO SOCIAL: 
 
(educação e cultura, saúde, social, esporte e lazer); 
 

SAÚDE 

• Acesso gratuito a todos os cidadãos, com ênfase à saúde 
preventiva; 

• A melhoria dos serviços públicos de saúde passa 
obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a 
recepção nas unidades básicas até o atendimento médico, o 
serviço precisa ser cada vez mais aperfeiçoado; 

 
• Melhorar o serviço do 0800 para servir e atender as famílias 

dentro de suas necessidades; 



 
• Atenção básica na Saúde Mental; 

 
• Ampliar e qualificar os agendamentos das consultas médicas; 

 
• Reavaliar todos os programas de atendimento nas unidades e 

serviços terceirizados; 
 

• Dinamizar o atendimento da farmácia municipal e estadual; 
 

• Colocar em funcionamento a UPA consolidando seu papel de 
unidade de atendimento as urgências e emergências; 

 

• Ampliar equipes de atendimento PSF ( programa de saúde da 
Família); 

 
•  Ampliar e reestruturar o Programa de Agentes de saúde, 

incluindo projetos; 

 

• Ampliar os mutirões entre as cirurgias eletivas e ambulatoriais; 

 

• Reforçar a implantação da rede cegonha, com atenção 
integral desde a concepção, ao parto, nascimento e saúde da 
criança. (controle da mortalidade infantil); 

 
 

• Implantar serviços de capacitação para todos os profissionais 
na área de saúde em parceria com municípios da região, 
consórcios de saúde e setores das esferas Municipal, 
Estadual e Federal; 

 
 

• Manter e ampliar o programa da saúde do homem e da 
mulher com exames especializados; 
 

EDUCAÇÃO 



“O presente são nossas crianças. O Futuro é o que 
esperamos delas”. 

 
 A educação de qualidade em Tempo Integral consiste na grande 
meta que pretendemos atingir nos próximos quatro (4) anos de 
gestão.  

Neste sentido compreendemos que a educação de qualidade 
passa pelo direito ao acesso a escolarização na Educação Infantil. 
É nossa meta o atendimento de 4 e 5 anos em tempo 
integral.Aperfeiçoaremos o atendimento ao ensino fundamental e 
suas modalidades( Educação de jovens e Adulto). 

 
         A escola de tempo integral é o caminho para dar condições 
aos alunos de competir em condição de igualdade com aqueles que 
têm acesso à educação privada; 
 
 Para elevarmos o padrão de qualidade educacional 
apresentamos a seguintes propostas: 
 

• Manter e ampliar vagas de 0 a 3 anos educação em tempo 
integral; 
 

• Continuar criando novas vagas nas EMEIS (Escola Municipal 
de Educação Infantil); 
 

• Ampliar o programa de formação continuada para todos os 
profissionais da educação em parceria com instituições de 
ensino superior; 
 

• Priorizar a qualidade dos alimentos na merenda escolar ( 
criando ao programa de horta escolar); 
 

• Manter e melhorar a merenda escolar e verificar toda a 
possibilidade de aproveitamento dos produtos dos agricultores 
familiares produzidos em nosso município; 

 
• Manter e melhorar, quando necessário, o transporte escolar, 

disponibilizando veículos adequados, garantindo o conforto e 
segurança a todos os que dele necessitam; 
 

• Garantir a estrutura física, equipamentos, mobiliários e 
materiais escolares necessários para a permanência do aluno  

 



da rede escolar na educação básica das escolas da sede e do 
meio rural; 
 

• Em parceria com os demais setores do município e AFAD e 
APAE,implementar  e ampliar programas e projetos para 
melhorias do sistema educacional do município; 
 

• Manter e acrescer o apoio às associações e conselhos 
municipais da área da educação, garantindo dotação 
orçamentaria para a manutenção e execução de projetos 
educacionais; (CPMs e Conselhos escolares); 

 
• Envolver família e comunidade na gestão da escola pública, 

tornando o espaço escolar disponível para as demandas da 
comunidade e fornecendo suporte para que as famílias 
apoiem o aprendizado dos filhos; 

 
• Promover formação de gestores, professores, auxiliares 

administrativos, funcionários, gestão pedagógica nos 
diferentes níveis de ensino; 

 
• Buscar formas para implantação do Piso Nacional de 

Educação; 
 

• Implementar  a política municipal de atendimento as crianças 
e pessoas portadoras de deficiências; 

 
 

CULTURA 
 
“Revitalizar o passado e construir nossa e novas histórias” 
 

• Desenvolver junto com as demais secretarias o resgate de 
nossa cultura através de implantação de inventário desde o 
desbravamento, criação e implantação do nosso município; 
 

• Manter e ampliar a implantação de ações na área da cultura; 
 

 
• Incentivar a atuação do Conselho Municipal de Cultura; 

 



• Valorizar talentos locais, oferecendo oportunidade de 
participação das diversidades culturais (carnaval, 
tradicionalista, hip.hop, clássica, eventos culturais religiosos ( 
romaria, evangélica etc...); 

 
• Incentivar a valorização da paisagem urbana e o patrimônio 

cultural histórico, através da recuperação e requalificação de 
áreas como a Praça da Matriz e o Chateau d’eau, Fonte das 
Aguas Dançantes, Ponte de Pedra, Ponte do Fandango etc; 

 
 

 
ESPORTE 

 
• Melhorar as estruturas esportivas do município no centro 

esportivo, Estádio Joaquim Vidal e quadras das praças; 
 

• Desenvolver  atividades de lazer em espaços públicos nos 
finais de semana, feriados, oportunizando lazer e 
entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa 
PRAÇA ATIVA;” 

 
 

• Valorização do esporte tradicional de tiro de laço no 
município; 

 
 

• Promover o programa “Mexa-se Ginástica para todos”, com 
atividades de alongamento, ginástica aeróbica, localizada, 
funcional e laboral ( aproveitar melhor o espaço da academia 
ao ar livre já existente );  
 

• Incentivar a realização de olimpíadas amadoras em diversas 
modalidades; 

 
 

• Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência 
coletiva em todas as categorias (com os projetos:guri bom de 
bola, juventude avante, veterano, etc); 
 

• Criar um Conselho Municipal do Esporte; 
 



• Apoiar e incentivara criação de uma ciclovia 
 

SOCIAL 
 

• Promover efetivamente a inclusão social da população em 
situação de vulnerabilidade e risco, pobreza extrema 
articulando as competências municipais, estaduais e federais 
cujo foco seja a erradicação da pobreza; 
 

• Estabelecer articulação com a rede não governamental de 
assistência e com outras políticas públicas, sociais da 
prefeitura em destaque: saúde, educação e segurança 
pública, para responder com efetividade a diversidade das 
necessidades; 

 
• Ampliar e incentivar ações da Coordenadoria da  Juventude 

para novos projetos, principalmente na área da Educação, 
Cultura e Trabalho; 
 

• Fortalecer os conselhos de assistência social como espaço de 
democratização, negociação de consensos e de gestão 
compartilhada; 
 

• Garantir proteção em abrigo para crianças e adolescentes em 
situação de abandono, violência física, e psicológica, maus 
tratos ou situação de risco pessoal ou social; 

 
• Implantar políticas públicas que garantam respeito dos direitos 

dos idosos; 
 

• Promover em conjunto com a sociedade, políticas públicas 
que garantam a cidadania das pessoas com deficiência; 

 
• Fortalecer a coordenadoria municipal da igualdade racial 

através de ações que valorizem os gêneros;  
 

• Dar continuidade à implantação de Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, nas áreas com maiores 
indicadores de vulnerabilidade e risco social do município; 

 
• Construção e efetivação do Plano Decenal da Assistência 

Social 2016 – 2026; 



 
• Integrar as ações dos CRAS e CREAS com serviço de saúde 

no território visando encaminhamento aos serviços e 
programas de Reabilitação Social. Saúde da Família e da 
Internação Domiciliar entre outros; 

 
  

3. EIXO: INFRAESTRUTURA 

(serviços públicos na área urbana e rural, transporte, 
meio ambiente); 

• Manutenção e implantação de projetos de sinalização urbana; 
 

• Implantação de novos projetos de pavimentação; 
 

 
• Manter e ampliar projetos de construção de galerias pluviais; 

 
• Implantação de novas praças e áreas públicas necessárias, e 

adequação e revitalização das praças existentes; 
 

• Melhorar o serviço de limpeza de ruas e avenidas, adquirindo 
novos maquinários e equipamentos, ampliando a equipe de 
trabalho nas estradas e vias públicas urbanas e rurais; 

 

• Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo 
segurança, facilidade e agilidade no escoamento da produção 
para melhor atendimento das comunidade do interior; 

 

• Manter conservadas e melhorar trechos necessários com 
levantamento de leitos, encascalhamento, abertura e limpeza 
constante de caixas coletoras de águas pluviais nas estradas 
vicinais de todo o município; 
 

• Melhorar e ampliar o sistema de sinalização nas vias rurais; 
 

 
• Parcerias com os proprietários, manter limpos e adequados às 

entradas dos lotes rurais para garantir mais segurança, 
conforto e beleza nas localidades; 
 



• Manter, melhorar e construir novas pontes em nosso 
município; 

 
 

• Reelaborar, atualizar o plano diretor e com isto nossa cidade 
pode crescer com planejamento, beleza e segurança; 
 

• Ampliar e capacitar, através de cursos e treinamentos a 
equipe de servidores municipais na área a fim; 

 
 

• Adquirir novos equipamentos que venham contribuir para 
melhorias no desempenho da produtividade da equipe e 
qualidade nos serviços prestados; 

 
 

• Criar plano municipal de resíduos sólidos, priorizando a 
redução e acumulo de lixo; 

 
 

• Atualização e implantação do plano de saneamento (através 
de recursos do governo do Estado e Federal); 
 

• Buscar alternativas para a destinação e ou redução de 
resíduos sólidos que hoje é levado para Minas do Leão; 

 
 

• Com a parceria da COMTRAN, Implantar semáforos e faixas 
de segurança, a fim de promover prioritariamente a segurança 
e a fluidez de pedestres; 
 

• Fiscalizar o cumprimento dos contratos com o município, dos 
órgãos estaduais, como o da CORSAN; 

 
• Incentivar o projeto de construção do pavilhão da cooperativa 

dos catadores; 
 

• Incentivar programas e projetos de educação ambiental; 
 

• Melhorias e ampliação do CEMPRA (Centro Municipal de 
Proteção Animal); 

 



• Revisar e ampliar o contrato já existente de castração dos 
animais; 

 
• Ampliar campanha de adoção de animais;  

 

• Melhorar a produção de mudas e plantas ornamentais para a 
jardinagem e assim garantir o embelezamento e 
reflorestamento do nosso município; 

 
•  Dotar a SMMA de estrutura necessária à desburocratização e          

agilização dos processos de licenciamento ambiental; 
 

 
• Melhorar a rede pública de iluminação;  

 

• Substituir lâmpadas comuns para lâmpadas econômicas; 

 

• Aquisição  de uma usina de asfalto; 
 


