
ELEIÇÕES 2020

Estabeleceu-se coligação entre o Partido Socialista Brasileiro – PSB e o Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB, uma vez que, é necessário mudar o cenário politico com 

renovação dos candidatos e para que ocorra mudança nos disponibilizamos como frente 

desta mobilização a fim de possibilitar  a  nossa população oportunidade de mudança. 

Sempre com humildade, nossa campanha se firmara nos trabalhos voltados a população, 

para que sejamos merecedores do voto de confiança do nosso povo. Nosso objetivo é 

uma administração conjunta, isto significa, trabalhar aliado a população cerrobranquense, 

tendo sua participação ativa na Prefeitura, na busca da realização de uma administração 

que vise beneficiar o POVO.

CANDIDATO A PREFEITO:

Venei  Machado  Rodrigues,  46  anos,  casado  com  Jocelaine  de  Fátima  Kohls 

Rodrigues há 25 anos, possuem dois filhos, Roberta e Guilherme, residente no município 

há 26 anos, em 2013 coordenou a Secretária de Agricultura, atualmente exerce profissão 

de cabeleireiro, Presidente e fundador do Partido Socialista Brasileiro - PSB no município 

de Cerro Branco/RS em 2016.

CANDIDATO A VICE-PREFEITO:

Leandro Rogério Bredow, 51 anos, casado com Zaira Isabela Zuge Bredow há 29 

anos, possuem três filhos, Josiel, Alisson e Amanda, reside no município há 37 anos. Em 

1992  iniciou  suas  atividades  como  servidor  na  área  de  finanças  e  administração, 

desempenhando  o  atendimento  aos  produtores  rurais,  compras  e  licitações  e 

responsabilidade sobre patrimônio público, por aproximadamente 10 anos. Coordenou a 

Secretária de Obras (duas vezes) e como Secretário Municipal de Administração. Atual 

Presidente do Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Lançou-se candidato a Vereador 

pelo PMDB, atual MDB, sendo eleito em todas as eleições de 2009 à 2020. Exerce além 

da vereança do município a profissão de caminhoneiro. 



GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

• Controlar rigorosamente os gastos para que sejam revertidos os valores em prol da 
população;

• Monitorar  o  trabalho  realizado  pelas  secretárias  com  o  intuito  de  realizar  um 
excelente atendimento e preocupação com a população;

• Atender com presteza, educação e atenção a população que busca o gabinete e 
setores da administração pública;

• Executar  projetos  em busca  de  recursos estaduais  e  federais  em beneficio  da 
população;

• Busca  de  empresas  para  instalações  em  nosso  município  para  criação  de 
empregos;

• Capacitar o servidor para melhor atender a população;

• Apoiar o comércio de nosso município;

• Procurar  formas  de  minimizar  a  situação  do  FUNDÃO,  em  conjunto  com  os 
funcionários públicos municipais a fim de encontrar a melhor solução;

• Realizar concursos públicos para diversos cargos, conforme necessidade de nosso 
município.

DESPORTO E TURISMO:

• Promover o turismo das belezas naturais do município;

• Incentivar o turismo e esporte;

• Apoiar os artesões e suas comercializações;

• Apoiar a “Feira do Produtor”;

• Incentivar as tradições gauchas;

• Apoiar  e  incentivar  o  esporte,  a  cultura,  a  religião  e  as  atividades  recreativas 
tradicionais do município;

• Promover festas tradicionais em nosso município: Broto Cristal das Águas, Fest-
Feira, Dia do Vizinho, entre outros;

• Oferecer  transporte  aos  atletas  que  representam  o  município  em  competições 
regionais;

AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS, SERVIÇO PÚBLICO E 
TRÂNSITO:



• Realizar a construção de pontes e manutenção das estradas, facilitando o acesso.

• Elaborar projetos que vise a segurança da população com instalação de câmeras 
de segurança em locais específicos da cidade;

• Melhoria ou troca de brinquedos nas praças públicas;

• Construção de pórtico enfatizando o morro de Cerro Branco;

• Realizar o recolhimento de lixo duas vezes por semana em áreas urbanas e manter 
o recolhimento nas áreas rurais; 

• Usina  de  asfalto  ou  britador  para  manutenção  das  estradas  como  forma  de 
investimento em infraestrutura;

• Executar atendimento ao agricultor na abertura de açudes em propriedades para 
abastecimento de água;

• Instalação de reservatórios de água como reserva em tempos de estiagem em 
caso de emergência;

• Incentivar o agronegócio, apoiando os produtores;

• Implantar técnicas para preservação de nascentes;

• Reduzir a hora máquina para os agricultores, com intuito de incentivar a agricultura;

• Apoiar os jovens rurais, associações e cooperativismo;

• Incentivar a preservação ao meio ambiente;

• Promover cursos ou seminários com técnicos especialistas na área agrícola, com 
objetivo  de  buscar  conhecimento  em  novas  tecnologias  para  crescimento  da 
agricultura em nosso município;

• Incentivar os produtores rurais;

• Promover  palestras  que consistem em trocas de experiências  entre  produtores 
rurais de outros municípios, assim como, excursões em eventos;

• Apoiar grupos de jovens e trabalhadoras rurais;

• Assistência veterinária;

• Incentivar associações para desenvolvimento do município;

• Buscar apoio ao DAER para conservação e melhorias no acesso asfáltico Cerro 
Branco/Novo Cabrais e Cerro Branco/Sobradinho;



• Troca de lâmpadas sempre que for necessário, a fim de, preservar a iluminação 
pública;

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

• Manter convênio Bolsa Família, cadastrando as famílias que necessitam e dando o 
devido atendimento e orientação;

• Manter os grupos de terceira idade;

• Promover projetos que visem beneficiar famílias carentes;

• Auxiliar  o  Conselho Tutelar  no  que for  necessário  para  que possam garantir  o 
direito as crianças e adolescentes, bem como seus deveres;

• Manter o atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 
com objetivo de atender crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas 
com deficiência;

• Manter o projeto da “padaria comunitária”;

• Grupo solidário para atender emergência no município;

EDUCAÇÃO:

• Garantir educação a todas as crianças;

• Manter e ampliar, se necessário, o transporte escolar gratuito municipal através de 
convênios com o governo do Estado e Federal;

• Promover o acesso à internet e as tecnologias nas escolas a fim de proporcionar 
melhor desenvolvimento intelectual;

• Incentivar as competições esportivas e culturais das escolas do nosso município e 
da região;

• Promover  o  atendimento  especializado  aos  estudantes  com  necessidades 
especiais;

• Realizar melhorias nas escolas municipais;

• Promover curso de alfabetização da população adulta;

• Promover grupos de dança, bandas, teatros, entre outras atividades culturais;

• Realizar melhoramento nos brinquedos nas escolas públicas municipais;

• Promover ajardinamento e hortas nas escolas públicas;

• Oferecer alimentação de qualidade aos estudantes no recreio;

• Oferecer material escolar aos estudantes carentes;



• Possibilitar  a  interação  do  Colégio  Estadual  Cerro  Branco  em  atividades 
programadas;

• Proporcionar o auxílio de transporte a estudantes de cursos profissionalizantes e 
superior em outros municípios;

• Incentivar os cursos profissionalizantes;

• Realizar atividades práticas em uso do símbolo da Pátria, do Estado, do Município  
e da Escola;

• Proporcionar  atendimento  especial  aos  estudantes  com  dificuldade  no 
aprendizado;

• Aperfeiçoamento dos profissionais da área da educação para melhor qualidade no 
ensino;

• Incentivar os grupos de dança;

SAÚDE:

• Promover programas na área da saúde de conscientização contra doenças em 
homens e mulheres;

• Buscar  convênios com Universidades Federais  e  Particulares  para  atendimento 
médico;

• Ampliar  agentes  comunitários  de  saúde  para  que  possam  melhor  atender  a 
comunidade nas visitas domiciliares;

• Manter os plantões médicos no posto de saúde;

• Ampliar os convênios laboratoriais para oferecer atendimento gratuito a população 
que necessita;

• Ampliar o número de atendimento médico;

• Buscar na residência o paciente que por motivos de saúde possua dificuldade de 
locomoção para atendimento médico;

• Criar grupos de apoio aos alcoólicos anônimos, bem como aos dependentes de 
drogas, visando sua reintegração na sociedade e total recuperação;

• Manter campanhas de vacinação de prevenção a doenças e orientação sobre sua 
importância;

• Contratação de médicos especializados para melhor atender a população no Posto 
de Saúde do município;


