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Compromisso:

“ Respeitar o porto-alegrense, entregando serviços, sistemas e processos que atendam
as necessidades dos cidadãos de forma ágil e eficaz, propondo soluções inovadoras, para atender
os princípios norteadores da administração pública, visando superar a forte crise de saúde,
econômica e de segurança pública agravada pela Pandemia do Coronavírus; bem como combater
problemas crônicos da cidade através do crescimento e do desenvolvimento econômico e social,
conectando a gestão com a cidade, por meio do diálogo, da transversalidade das politicas públicas,
união de esforços, planejada, colaborativa, inclusiva e sustentável.”

Nossa Porto Alegre
Porto Alegre das Pessoas, capital do Estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do
Sul, possui uma área de 496,682 km² e uma população de 1.409.351 habitantes, segundo o último
Censo; possui uma geografia diversificada, com morros, baixadas e um grande lago: o Guaíba. São 81
bairros oficiais, 17 Regiões de Orçamento Participativo (OP) e 08 Regiões de Planejamento - estrutura
do Conselho Muncipal do Plano Diretor, com características quase únicas, com relação às demais
capitais brasileiras.
Porto Alegre (POA) possui mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das
melhores capitais brasileiras para viver e trabalhar. A capital vem se consolidando, também, como
importante polo de inovação. Possui, ainda, um dos 40 melhores modelos de gestão pública
democrática pelo seu Orçamento Participativo e por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) entre as grandes cidades brasileiras. Isso é para comemorar.
Porto Alegre é a única cidade do Rio Grande do Sul que está entre os 50 Municípios com
melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do País, conforme dados da pesquisa
divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), intitulado "Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013".
O IDH de Porto Alegre, classificado como “muito alto” - 28ª posição entre os 5.565
municípios brasileiros - com IDHM 0,805, coloca o Município em confortável situação no ranking das
cidades, conforme dados do Atlas Brasil (2010).
Mas, é preciso mais, Porto Alegre pode ser melhor em todos os quesitos. Quando se
analisa o IDH do Município, detalhadamente, percebe-se que ele não retrata parte da realidade da
cidade.
A Porto Alegre de verdade, não a da propaganda da TV, esconde a dura condição das
populações que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. As diferenças sociais da
nossa capital não podem ser deixadas de lado Isso precisa mudar!
Quando o assunto é sobre segurança, Porto Alegre figurava, em 2016, entre as 50 cidades
com maior número de homicídios do mundo, segundo dados do Instituto Igarapé. No último
ano,mesmo com alguma melhora, a Capital registrou 318 homicídios.
Além disso, com o isolamento social devido a Pandemia do Coronavírus e o
tensionamento das relações em casa, a violência doméstica se tornou um grande problema, de
dimensões inimagináveis, pois é uma demanda reprimida, inclusive na realização dos boletins de
ocorrência
Na área social, o aumento expressivo do número de pessoas em situação de rua, expõem
a falta de políticas públicas, escancarando a situação caótica e desumana da capital dos gaúchos e
apontando para a necessidade de mudança uma ação imediata.
A falta de diálogo e do confronto permanente pelo atual líder do executivo municipal,
marcas que ficarão gravadas para sempre em Porto Alegre, precisam urgentemente com os novos
gestores, mudar. É preciso uma nova forma de governar com competência acima de tudo, que
respeite as pessoas. Sobretudo, Porto Alegre precisa de um governante para todas as classes, que
governe de maneira apartidária e com foco no bem-estar coletivo, no crescimento e desenvolvimento
econômico.

.

É preciso recomeçar e fazer de fato o que a cidade precisa. É possível ir avante com
projetos realizáveis para a execução das políticas públicas tão necessárias para Porto Alegre. Isso
é possível, o PSD tem pessoal técnico e engajado, que reúnem as expertises necessárias para
trazer os resultados que a cidade precisa.
Este plano trabalha com três grandes eixos:
✓

Desenvolvimento Social, para construir uma POA mais igual,para todos;

✓
Desenvolvimento Econômico, urbano, tecnológico e inovador, para o avanço sustentável
da cidade;
✓
Compromisso com a gestão pública, com a POA Digital, com redesenho de processos e a
valorização do servidor
Os desafios imediatos de POA:
✓

Ações coordenadas para combater a Covid-19.

✓

Políticas sociais para reduzir a violência doméstica e a criminalidade.

✓

Projetos para viabilizar a retomada do crescimento econômico.

✓

Providências para assistência social e desenvolvimento profissional.

✓

Preparação para o Ensino Híbrido.

Contemplando fortemente a necessidade da retomada dos serviços, o respeito às
pessoas, ao cidadão que paga impostos, aos servidores públicos, a todos que vivem em Porto
Alegre que anseiam por mudanças, esse planejamento é baseado em gestão, mudanças e
inovação, que acarrete em maior qualidade de vida ao porto-alegrense.
Por acreditar que é possível exercer o privilégio de governar Porto Alegre, com uma
gestão voltada para as pessoas, baseada em princípios naturais de respeito às instituições, às leis
e à moralidade administrativa, o PSD decidiu apresentar os seus candidatos a Prefeito e Viceprefeito, Valter e Diogo, nas eleições de 2020, à prefeitura de Porto Alegre.

Apresentação do Prefeito
Valter, Valter Luis da Costa Nagelstein, nasceu em Bagé/RS, no dia 14 de julho de 1970, filho
do Advogado Mathias Nagelstein e Helenara Cerezer da Costa Nagelstein; chegou em Porto Alegre
aos 14 anos, onde estudou e constituiu família, fazendo na capital gaúcha sua história. É pai de Luísa
(25), Sofia (18) e Mathias(8), frutos da união com Andréa Carla Rammé.
Iniciou sua trajetória profissional, como estagiário de Direito na FIERGS, onde chegou a
chefiar o Gabinete da Presidência. Ingressou na política no final dos anos 1990 e concorreu à eleição
majoritária municipal em 2000, tendo sido o candidato mais jovem a disputar a vaga naquela
eleição. Em 2002 disputou a eleição para a Assembleia Legislativa do Estado do RS, e, em 2004, foi
candidato a Vice-prefeito de Porto Alegre.
Valter se elegeu vereador em primeiro mandato em 2008, pelo PMDB, foi Presidente do
Diretório Metropolitano e Líder do Governo na Câmara Municipal. Nessa legislatura foi também
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); criou e presidiu a Frente Parlamentar do Cais
Mauá; foi responsável pela aprovação do Projeto de Lei que estabeleceu o Regime Urbanístico
daquela área e liderou a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, em 2009. Ao todo, cumprido a sua
missão, aprovou 76 projetos.
Em 2010, foi nomeado Secretário de Produção, Indústria e Comércio (SMIC), fomentando e
incentivando o micro e o pequeno empreendedor, os produtores rurais, os feirantes, os varejistas, a
formalização dos negócios, a qualificação da mão de obra, tendo desenvolvido por meio do projeto
“Linha da Pequena Empresa”, o maior programa de microcrédito e apoio aos pequenos
empreendedores no município, que resultou na premiação da 7° edição do Prêmio Prefeito
Empreendedor - Sebrae/RS.
Destaca-se ainda na gestão de Valter na SMIC:
✓Consolidação do “Camelódromo” - Centro Popular de Compras
✓Operação Fumo Zero
✓Operação Sossego
✓Porto Alegre Rural, incentivando e fomentando a produção agropecuária, piscicultura com
a inserção do bolinho de peixe na merenda escolar, fruticultura e a floricultura da capital
✓Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de produtos de origem animal e vegetal, projeto
premiado na categoria: Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, da 9ª edição do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor
✓Revitalização de Feiras Públicas
✓Revitalização do Brique da Redenção
✓A criação do SINE Restinga - possibilitando qualificação técnica à centenas de pessoas e
recolocação no mercado de trabalho

Entre 2015 e 2016, Valter volta ao poder executivo,muncipal como Secretário Municipal de
Urbanismo (Smurb) e, como gestor foi novamente protagonista de grandes projetos:
✓
Idealizou e coordenou o MASTERPLAN do 4.º Distrito.
✓
Introduziu o licenciamento eletrônico.
✓
Zerou o estoque de processos de licenciamento atrasados e promoveu a reorganização
administrativa da secretaria.
✓
Responsável pela recriação da zona rural de POA.
Em 2016, deixa o cargo de Secretário Muncipal para disputar a eleição. Foi reconduzido ao
legislativo com mais de 9.300 votos.
No início do terceiro mandato, em 2017, propôs e presidiu a CPI da Telefonia Móvel, as Frentes
Parlamentares de: Inovação e Tecnologia; Armas Pela Vida e de Revisão Legislativa (revogaço); compôs
a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ; a Vice-presidência da Comissão de Urbanização, Transportes
e Habitação – CUTHAB; e; a Vice-presidência da casa.
Na sessão legislativa de 2018, Valter foi conduzido à Chefe do Poder Legislativo da capital. Como
Presidente da Câmara Muncipal de Porto Alegre - CMPA, realizou projetos inovadores na sua
administração e foi protagonista da maior economia da história do orçamento da Câmara, mesmo
tendo realizado investimentos.
Esta inovação caracterizou-se pela conclusão de uma usina de energia solar aliada a painéis
fotovoltaicos, do novo sistema de ar condicionado, muito mais econômicos e eficientes, também
determinou a reforma dos restaurantes, construiu dois novos prédios (um centro de convivência e um
CTG), e, ainda , investimentos de cunho cultural como o Musical Revolução Farroupilha.
Valter também concorreu para o aperfeiçoamento administrativo e para a transparência dos
processos, a partir da implantação do SEI (processo eletrônico), a redução da frota de veículos da CMPA
em 50% com a doação de veículos para a Guarda Municipal. Criou e executou o “Programa Câmara Na
Rua” que levou o Legislativo para fora dos limites físicos do prédio e para perto dos problemas das
comunidades, onde teve a possibilidade de mostrar aos porto-alegrenses o trabalho desenvolvido pelos
Vereadores.
Investiu em Educação, apoiando a Escola do legislativo, promovendo duas ações importantes: o
Seminário Internacional, para discutir os fenômenos urbanos da Segurança Pública, e, o ciclo de aulas
magnas abertas ao público com professores de notório saber.
Na oportunidade em que assumiu o Executivo Municipal (2018) como Prefeito da Cidade, pode
dar aos porto-alegrenses uma amostra de sua competência.
Valter, por se sentir preparado para administrar Porto Alegre, lança-se ao desafio de disputar
seu espaço no cenário político, agora concorrendo, mais maduro e experiente, ao Paço Municipal.

Formação e Aperfeiçoamento Profissional
Valter é advogado, formado em Direito pela PUCRS em 1997, tem vários cursos de extensão e
de especialização, se destacando o curso de Civilização Francesa, feito na Universidade Sorbonne, em
Paris. Possui fluência em inglês, espanhol e francês.

Premiações
✓ Medalha do Pacificador do Exército Brasileiro (2018)
✓ Medalha Tamandaré da Marinha do Brasil (2018)
✓ Comenda do Mérito Judiciário Militar do Tribunal de Justiça Militar do RS (2018)
✓ Medalha da Vitória dos Interaliados (2018)
✓Prêmio Prefeito Empreendedor, Projeto Linha da Pequena Empresa, Sebrae-RS (2012)
✓Certificação de Fornecedor Consciente, na Categoria Respeito ao Consumidor, pelo IDF-RS (2011),
✓Destaque Formalização de Pequenos Negocios e Apoio ao Empreendedor Individual Sebrae-RS
(2011)

Participações

✓Palestrante no Seminário Internacional de Renovación Urbana na Cidade do México (2015)
✓Visita aos Parques Tecnológicos de Barcelona (2015)
✓Liderou Missões à Israel (2011), aos USA (Washington, NYC, L.A. e San Francisco – Vale do Silício)
(2018) e ao Japão (Kanazawa, Cidade Irmã de Porto Alegre) (2018)
✓5.º Voo de Apoio a Operação Antártica XXXVII (2019), do Programa Antártico Brasileito, da Marinha
do Brasil
✓Painelista Telebrasil – Lei das Antenas e Direito de Passagem, Brasilia – DF, (2019);

Apresentação do Vice-prefeito
Delegado Diogo, João Carlos da Luz Diogo, nascido em Porto Alegre, em 23 de junho de 1963,
filho do Delegado de Polícia Cacildo Oliveira Diogo e Maria Alda da Luz Diogo, Advogado,
Consultor em Tecnologia, Inteligência e Segurança, Delegado de Polícia Aposentado, ExCoordenador Operacional do CIOSP/SSP, Ex-Diretor do Departamento de Inteligência da
SSP/RS, Ex-Professor da ACADEPOL/RS, bem como, atuou em vários órgãos especializados da
Polícia Civil, casado com Cinara Cristina Cardoso Diogo, tem três filhas: Wanessa (32), Jéssica
(27) e Andressa (26).

Formação Acadêmico/Profissional
✓Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com ampla formação na área de Segurança Pública,
os quais destacamos as seguintes formações:
✓Curso de Formação de Investigador de Polícia – ACADEPOL/RS

✓Curso Superior de Polícia – Delegado de Polícia – ACADEPOL/RS
✓1º Seminário Internacional de Segurança Pública Comparada – CESP/MG
✓Curso Superior de Planejamento Estratégico – ACADEPOL/MG
✓Curso de Técnicas Policiais – Stage de Lute Contre Le Banditisme – Polícia Francesa
✓Curso Formação de Formadores – FUNDAPESRS
✓Curso de Comércio Legal e Tráfico ilícito de Armas de Fogo, seus Componentes e Munições:
Curso de Técnicas de Investigação de Treinamento para Treinadores . ONU , OEA, UPAZ,
INTERPOL, UPEACE

✓Curso Básico de Inteligência - Escola de Inteligência – Agência Brasileira de InteligênciaABIN;
✓Curso de Controle e Resolução de Conflitos e Situações de Crise – Secretaria Nacional de
Segurança Pública do Ministério da Justiça
✓Seminário de Inteligência em Segurança Pública – Região Sul – Coordenação Geral de
Inteligência – SENASP/MJ – Florianópolis/SC;
✓Curso de Inteligência Financeira –SENASP/MJ – Maceió /Alagoas;
✓Seminário: A Polícia Civil Gaúcha e os Direitos Humanos: Compromisso com a Cidadania –
ACADEPOL

Experiências Profissionais

Investigador de Polícia
✓

Estágio no Serviço de Ronda e Vigilância –SRV/DPM/PC

✓

Grupamento de Operações Policiais

✓

Conselho Estadual de Trânsito

✓

Plantão de Acidentes:Delegacia de Delitos deTrânsito/DETRAN/PC

✓

Departamento Estadual de Telecomunicações – DETEL/PC

Delegado de Polícia
✓

Titular da DP Ijuí;

✓

Titular da DP Santo Antonio da Patrulha;

✓

Titular da Delegacia de Roubos de Veículo – DIFRV/DEIC;

✓

Titular da 2ª Delegacia de Roubos – Antissequestro - DICRIPA/DEIC;

✓

Diretor da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio - DICRIPA/DEIC;

✓

Diretor da Divisão de Crimes Contra a Pessoa – DCCP/DEIC;

✓

Coordenador Operacional da Polícia Civil no CIOSP/SSP;

✓

Diretor da 10ª Delegacia Regional de Polícia/DPM/PC;

✓

Titular da 14ª, 21ª e 22ª DPs de Porto Alegre – DPM/PC;

✓

Diretor do Departamento de Inteligência de segurança Pública/SSP;

✓

Diretor da Divisão de Assessoramento Especial – DAE/DENARC.

Docência
✓

Professor de Técnicas de Investigação Policial, para Sargentos do Exército;

✓

Professor do Uso da Força – Unificado para Polícia Civil e Brigada Militar;

✓Professor de Formação do Curso de Delegado de Polícia, Inspetor de Polícia e Escrivão de Polícia;
✓

Curso de Técnicas de Investigação Policial – ACADEPOL/PC;

✓

Curso de Técnicas de Operações Policiais – ACADEPOL/PC;

✓

Curso de Gerenciamento de Crises – ACADEPOL/PC;

✓ Curso de Mediação de Conflitos e Gerenciamento de Crises – FDRH/Rede Escola de Governo e
Executado pela Universidade FEEVALE.

Homenagens Recebidas
✓ Aluno Homenageado – Curso de Estudos Superiores de Planejamento Estratégico – CESP/MG (1997);
✓ Condecorado com a Medalha de Prata – Medalha de Serviço Policial Delegado Plínio Brasil Milano do RS
(2004);
✓ Diploma Amigo da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (2010);
✓ Condecorado com a Medalha de Ouro – Medalha de Serviço Policial Delegado Plínio Brasil Milano do RS
(2011);
✓ Diploma de Honra ao Mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao DENARC e a Polícia
Civil (2012);
✓ Título de Cidadão Patrulhense da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha (2013).

POA para ir Adiante
O grande desafio de um programa de governo para uma cidade como Porto Alegre, cuja
população é de quase 1,5 milhão de habitantes no limite geopolítico,e, mais de 4,0 milhões de
pessoas, considerando a região metropolitana, é que Porto Alegre é uma metrópole e um polo
regional importante para o Mercosul. Muitas pessoas do interior do Estado RS, e, até mesmo de
outros Estados brasileiros, migram para cá em busca de OPORTUNIDADES para as suas vidas.
Com o enfoque de MUDANÇA, GESTÃO e SOLUÇÕES este plano de governo busca na
competência do Gestor, e, em experiências já consolidadas de gestão, a proposta de execução de
políticas públicas com base em conhecimento e evidência e inovação.
O plano foi elaborado com a percepção do Valter e do Diogo que o porto-alegrense,
principalmente o cidadão comum, vive a incerteza causada pela pandemia da COVID-19,
somando-se a isso a descrença na política e a degradação da cidade. Na percepção que “Porto
Alegre precisa voltar a sorrir”.

“Segundo Valter, Porto Alegre tem que passar por um rearranjo administrativo,
enxugando a máquina e estimulando a meritocracia, com uma cidade menos amarrada
burocraticamente e indutora do desenvolvimento”.
Diretrizes de Governo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestão para as pessoas
Governança pública: ética, transparência e compliance
Parcerias e diálogo
Respeito: ao cidadão, ao servidor muncipal e a “coisa” pública
Soluções
Inovação e tecnologia
Transversalidade
Gestão e Políticas Públicas

Pautado pelos princípios de governança pública - ética, transparência, eqüidade e
compliance - e, pelos dezessete (17) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que
têm como propósito engajar gestores no mundo inteiro em torno de um crescimento econômico,
inclusivo e sustentável, esse programa de governo se alinha aos ODS, entre os quais se destacam:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Erradicação da Pobreza (1)
Educação de Qualidade (4)
Igualdade de Gênero (5)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Redução das Desigualdades (10) e,
Consumo e Produção Responsáveis (13).

Gestão
Para Porto Alegre SER DIFERENTE, a gestão do Município precisa ser aperfeiçoada. As
pessoas estão cansadas de promessas mirabolantes e de projetos que não se efetivam. Por isso, se
propõe nesse plano a mudança da gestão do município, baseada nos principios da Governança Pública,
que vai garantir uma gestão focada em resultados, em experiências, em evidências cientificas, com
SOLUÇÕES duradoras, e, principalmente, OPORTUNIDADES para quem mais precisa, buscando na
INOVAÇÃO, nas parcerias, em especial, nas Universidades e nas empresas o grande acelerador dos
RESULTADOS.
Desenvolvimento Social
O desenvolvimento social de Porto Alegre é um dos grandes desafios que a nova gestão irá
enfrentar, pois pouco se evoluiu nos últimos anos, na execução das políticas públicas integradas e
transversais, que envolvem esse tema tão abrangente: Assistência Social, Direitos Humanos, Esporte,
Acessibilidade e Habitação Social, que promovam a proteção social, e, ainda colaborem para a
diminuição da desigualdade social.
A Administração municipal tem o dever de criar e desenvolver políticas que promovam a
(o):

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Primeira Infância
Proteção às Crianças e Adolescentes
Proteção aos Idosos
Acessibilidade para as pessoas com deficiência e baixa mobilidade
Garantia de Direitos, a Diversidade e a Igualdade Social
Jovem se qualificar, trabalhar e empreender
Inserção do povo negro e indígena na sociedade
Esporte como forma de saúde e de lazer
Habitação e regularização fundiária
Dignidade para as pessoas em situação de rua
Condições de trabalho aos Conselhos Tutelares, e
Inclusão Digital, entre outras.

A seguir destacamos algumas das principais demandas da área social e a forma que
serão trabalhadas no governo do PSD, com Valter-Diogo à frente da gestão do Município, como
Prefeito e Vice-prefeito de POA, respectivamente

Pessoas em Situação de Rua
Um dos grandes problemas, no âmbito da proteção social especial, em POA, são as pessoas em
situação de rua. Segundo censo de 2016, da população de Rua de Porto Alegre, indicou crescimento de 57%,
contabilizando 2115 pessoas adultas. Hoje, sabe-se que a FASC e a SMS trabalham com cadastro em torno de
4 a 5 mil pessoas.

As pessoas em situação de rua constituem um grupo heterogêneo. Nem todas as pessoas nessa
situação, tem autonomia para gestarem suas vidas. Alguns, apresentam questões de saúde mental crônicas e
precisam de residencial de saúde mental. Outros, precisam apenas de acompanhamento de saúde mental, e,
outras, ainda, de acompanhamento no tratamento de álcool e drogas. E, uma parcela, tem condições de gerir
a suas vidas, só precisam de oportunidades.
Para as pessoas em situação de rua, se propõe a realização de um programa de
OPORTUNIDADES, que vai contemplar:
✓
O exercício da autonomia para a inserção social, com objetivo de superar a situação de rua com
oferta de cursos técnicos/profissionalizantes, ou, facilitar a conclusão do ensino formal para aqueles que
desejam, com facilitação e ampliação de ofertas de trabalho
✓
Integração com a SMED, para formulação de planos individuais de formação básica, com
acompanhamento pela equipe pedagógica
✓
Ampliação do acompanhamento social diário da equipe dos abrigos (FASC)
✓
Sistematização do trabalho do consultório de rua (SMS) com as equipes de rua da FASC
✓
Regularização dos documentos pessoais, por meio de parcerias, com tabelionatos e IGP
✓
Ampliação de vagas em albergues e abrigos
✓
Ampliação da rede CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
✓
Revisão da política de aluguel solidário, com revisão da burocracia envolvida para concessão, com
vistas ao formato de auxílio moradia com depósito direto na conta do beneficiário a fim de incentivar a
gestão financeira autônoma com o acompanhamento das equipes de saúde e assistência
✓
Aluguel social, descomplicando a concessão e o acesso ao benefício
✓
Política de habitação para as pessoas em situação de rua, será pensada com programas avaliem
sua adesão aos tratamentos e acompanhamentos na rede (DEMHAB e FASC).
Dessa forma, ao término do tempo de duração do programa, os beneficiários estarão preparados
para pagarem sua moradia, por conta própria, em vez de voltar para o espaço da rua, por falta de
capacitação/educação, de oportunidades, de renda ou de trabalho.

Política de Proteção contra à Violência aos Grupos Vulneráveis

Destaca-se prioritariamente o estabelecimento de Programas Contra a Violência Doméstica
que afeta, em especial, idosos, crianças, dolescentes e mulheres. Pretende-se integrar as Políticas de
defesa de Porto Alegre com as já existentes na União e no Estado, dividindo recursos de logística e
inteligência para desestimular agressores a perpetrar seus atos, contrapondo-lhes a pronta e enérgica
resposta do aparato policial e judiciário à disposição da Administração Pública, a ser acionada de
maneira efetiva.
O acolhimento das vítimas pelos serviços assistenciais deve corresponder a um
planejamento multidisciplinar criterioso e estruturado, constituindo-se em uma Rede de Atendimento
que envolva todas as áreas da administração pública municipal, incluindo-se as instituições estaduais e
nacionais de segurança e assistência social, bem como representações do Poder Judiciário.

Politicas de Proteção à Mulher:
Os indicadores de violência contra a mulher em POA são estarrecedores. A reestruturação
da rede de proteção à mulher é o principal compromisso que se assume nessa temática, com atuação
integrada de politicas públicas de proteção à saúde, segurança, assistência, educação, de geração de
trabalho, emprego e renda, além da orientação juridica.
Estruturar o CRAM:
Centro de Referência de Atendimento à Mulher - como um espaço de atuação estratégica
da política de enfrentamento à violência contra mulheres, atuando como um espaço de acolhimento,
com atendimento psicológico, garantindo o acesso a outros serviços da rede, para mulheres em
situação de vulnerabilidade social, em função da violência de gênero.
Proteção aos Idosos:
O grupo populacional que mais cresce em Porto Alegre é o das pessoas com mais de 60
anos. Em 2010, a população idosa aumentou 32% em relação ao ano de 2000. No mesmo período, a
população de Porto Alegre aumentou 3,5%, ou seja, o aumento populacional de idosos foi de 9 vezes o
aumento da população total.
A cidade de Porto Alegre destaca-se também por ser, entre as capitais brasileiras, a que
apresenta o maior percentual de idosos (15,04%), seguida por Rio de Janeiro (14,89%) e Belo Horizonte
(12,61), segundo dados do ObservaPOA (2015).

Uma das grandes dívidas do muncipio de POA é com a execução de políticas de proteção
aos idosos. Pouco se evoluiu nos últimos anos. O envelhecimento da população é um fenômeno
natural e inevitável. No entanto a sociedade, em especial, a da América do sul, se comparada com a
Européia, ou com a Asiática, não está preparada suficientemente para enfrentar essa fase da vida, já
que culturalmente, se prioriza a juventude, sem se preocupar com o envelhecimento da população.
A Lei 10.741/2003, que dispõem sobre o Estatuto do Idoso, além dos direitos fundamentais
que resguardam as garantias de vida digna, elenca uma série de medidas de proteção ao idoso que
devem ser aplicadas sem que seus direitos sejam ameaçados ou violados. O Município tem a sua parte
a ser cumprida.

Definir diretrizes claras sobre o repasse dos recursos do Fundo Muncipal do Idoso às entidades
beneficiadas, trazendo tranquilidade sobre o uso desses recursos, e, um olhar especial sobre as ILPIs Instituições de Longa Permanência de Idosos, são compromisso do Governo Valter-Diogo.
Respeito às Liberdades Individuais
O respeito à pluralidade e a diversidade de cor, raça, religião ou orientação sexual é um dos
valores da gestão do PSD em POA. O respeito as liberdades individuais é um sinal de evolução da
sociedade e de seus gestores. A Garantia de Direitos de “todos” está expressa na concepção do nosso
Governo, e, combater a discriminação é uma obrigação que assumimos e ratificamos neste documento.

Povos Indígenas e Direitos Específicos
A promoção de políticas públicas para os povos indígenas e públicos específicos, tais como,
imigrantes e refugiados, também merecem uma atenção especial neste plano de governo, pois da mesma
forma, que outros grupos vulneráveis pouco se avançou em POA nesse sentido. Consolidar uma estrutura
de atendimento e acolhimento e o desenvolvimento de políticas de trabalho, emprego e renda serão
priorizadas, no âmbito das politicas de Direitos Humanos.
Crianças e Adolescentes.
Com o objetivo estratégico de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescente, esse plano de
governo prioriza ações que preconiza:
✓
✓
✓

✓

à atuação de Rede de Atendimento Articulada
potencializa o atendimento de 0 a 3 anos, com a Educação Infantil mais ampla e inclusiva
qualifica os serviços prestados pelas Escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, por meio de ações integradas entre Município, Estado, Organizações Sociais e Escolas
Privadas; e,
fortalece e avança na Captação de Recursos do Funcriança, amplianfo a doação de recursos oriundos
de renúncia fiscal para investir na “Rede de Porto Alegre”.

Programas integrados como o Governo Federal de combate à prostituição infantil e a pedofilia
também entrarão na pauta de governo no que se estabelecerá na Rede de Proteção à Criança.

Juventude
Falar das necessidades da juventude, em especial, em uma época que se escancaram as
diferenças entre os jovens que tem acesso ao ensino de qualidade e os que não tem acesso, evidencia a
necessidade de se desenvolver politícas públicas integradas nas diversas áreas, como saúde, educação,
trabalho, emprego e renda.
O Desenvolvimento do Plano Municipal de Juventude, com definições de programas,
políticas, prazos e metas é uma das prioridades do governo, além, da criação do Fórum Permanente de
Juventude, com a finalidade de discutir e acompanhar o Plano de Metas da Juventude.
Ampliar as redes de Wi-fi públicas nos bairros, principalmente, onde há mais vulnerabilidade
social ,e, a criação de programas de incentivo ao primeiro emprego, serão alguns dos projetos
priorizados pelo governo.
Trabalho
A transformação do Sine Municipal em SINE Digital. Um novo modelo de atendimento para
captação e ofertas de trabalho, com processos digitais e espaços modernos para as empresas realizarem
entrevistas. Priorização de vagas em parceria com as empresas para idosos, jovens em situação de
vulnerabilidade social (menor aprendiz), público LGBTQ+, e idosos.
Criação do Programa de Qualificação Profissional, em parceria, com as empresas e entidades
de ensino e de qualifição profissional, com o objetivo de desenvolver competências para as pessoas que
precisam se capacitar, para obterem melhores condições para competir no mercado de trabalho, são
alguns dos projetos que serão desenvolvidos na área do trabalho.
Habitação e Regularização Fundiária
Reduzir o déficit habitacional, promover a regularização fundiária e melhorar o
abastecimento e o esgotamento sanitário nas regiões com maior vulnerabilidade social, com vistas a
melhorar o IDH dessas áreas, é o desafio na área da habitação em POA.
Vamos estruturar um Escritório de Regularização Fundiária multidisplinar envolvendo
diversas áreas de conhecimento da prefeitura, para a produção em larga escala do reconhecimento, e,
da titulação das áreas irregulares, ensejando no município a possibilidade de investimentos que levem à
esses locais, condições mínimas de dignidade.

Esporte

Com uma importância inegável para pessoas de todas idades e classes sociais, o Esporte
desempenha um papel crucial no plano de governo do PSD, democratizando e ampliando sua prática
na Capital, visto o potencial que existe, com dezenas de parques, praças, ruas e avenidas - além, é
claro, da sua orla.
A prática de exercícios físicos gera uma imensa gama de potencialidades econômicas. A
“Indústria do Esporte” cresce em escala geométrica e gera benefícios tanto para seus praticantes
quanto para quem oferece produtos e serviços.
Na Escola, o Esporte merece toda atenção, pois é na infância e adolescência que criamos o
hábito de realizá-lo com a frequência ideal. Pensar em Esporte como política municipal é mais do que
distribuir equipamentos em praças e parques. É elaborar projetos e iniciativas consistentes e
inovadoras. Um exemplo consolidado é a Semana Náutica de Porto Alegre, criada por Valter.
Compromisso com a revitalização dos equipamentos públicos, são dezenas em POA, e,
desenvolvimento de programa na área do esporte, como ferramenta de inclusão social, formação de
talentos, espaços de lazer e qualidade de vida, em especial para as crianças, jovens e idosos, são
ratificados neste plano.

Segurança
Sistema Estratégico de Segurança e Desenvolvimento
A segurança pública é prioridade da gestão Valter-Diogo. Se existe algo a melhorar em POA é a
condição de vida do cidadão, que vive sobressaltado com a insegurança da cidade. Construir uma
cidade segura é o que queremos.
Estudioso da Segurança Pública no Brasil, em 2008 Valter foi convidado a conhecer os modelos
de sucesso de São Francisco e Los Angeles, na Califórnia (EUA). Buscar conhecimento e ter
capacidade de aplicar isso para melhorar a vida das pessoas é o caminho. O Delegado Diogo,
candidato a Vice-prefeito, possui longa trajetória na área de segurança pública estadual como
Delegado de Polícia e Diretor do Departamento de Inteligência da SSP/RS, além de Professor da
ACADEPOL/RS, entre outras especializações.
• Por isso nesta eleição o PSD vai apresentar o maior programa de Segurança Pública que Porto
Alegre já teve a oportunidade de ter construído dois pilares:
✓ Prevenção, e
✓ Enfrentamento à Violência.
Com o objetivo de diminuir as taxas de criminalidade e violência, promovendo a difusão e
consolidação da cultura de paz e de não violência em POA, vamos desenvolver um programa amplo
de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e a criminalidade.
O Projeto já está pronto, intitulado, Sistema de Segurança Estratégica e Desenvolvimento, foi
elaborado sob a coordenação do Delegado Diogo, nosso candidato a Vice-prefeito, e, está dividido
em cinco eixos estratégicos, voltados à segurança municipal:
Inteligência de Segurança Pública: o incremento tecnólogico, ampliação do cercamento
eletrônico e monitoramento operacional, implantação de dispositivos eletrônicos de alerta de
ameaça às vítimas de violência doméstica e familiar, aprimoramento da “rede” de inteligência e do
“canal técnico de inteligência”, e, meios contrainteligência voltados à análise de risco, são algumas
das ações priorizada nesse eixo.

Ensino e Capacitação Técnica: investir nas pessoas que estão à frente da Guarda Muncipal de
POA é uma das demandas prioritárias do governo do PSD e sua equipe. A reciclagem técnica e
operacional da Guarda Muncipal a reciclagem técnica e procedimental (atendimento) dos
Conselhos Tutelares, a formação de mediadores de conflito em âmbito formal, comunitário e
escolar (programa “amigos da guarda”, bem como a formação de multiplicadores de conhecimento
são ações que serão priorizadas.

Violência contra a Mulher por Razões de Gênero: O crescimento da violência contra a
mulher tem aumentado muito em todo o Brasil, em todo o mundo, agravados pela pandemia da
COVID-19, e, em POA não é diferente a situação. O desenvolvimento de políticas públicas de
informação e educação de enfrentamento e combate à violência contra a mulher em âmbito
comunitário e escolar, terá um olhar e um planejamento diferenciado no Governo. Firmar
parcerias com instituições de ensino para atendimento psicológico e psiquiátrico à vítimas e
agressores, bem como a implantação de programa “rede de saúde mental do programa
“promotoras comunitárias”, são exemplos de políticas públicas que já estão pensadas para serem
desenvolvidas em Porto Alegre com base nesse plano de governo .
Rede de Proteção a Grupos Vulneráveis: A necessidade da implantação de um trabalho
transversal da Segurança Pública Municipal, que contemple as diversas áreas e públicos ligados à
política de Direitos Humanos, define a atuação estratégica em POA nessa área. A interface com o
departamento de proteção a grupos vulneráveis da polícia civil, secretaria da educação, secretaria
da saúde, secretaria de desenvolvimento social e conselho tutelar, prevenção e repressão à
violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos e lgbtqi+ , serão a tônica da ação desse
eixo.

Mecanismos de Prevenção à Violência: pprimária, secundária e terceária, aliados ao
desenvolvimento de programa “preparação para trabalho” e de formação profissional, iniciando
pelo Programa Jovem Aprendiz e programas de prevenção e combate a drogadição, são programas
estratégicos que serão implantados como prioritários no Governo do PSD.
A criação da Secretaria de Segurança Pública e Ordem Urbana irá coordenar as
políticas sociais transversais e unificar as áreas de fiscalização do Município, um dos objetivos do
nosso Governo, buscando a implantação de políticas de prevenção efetiva. A secretaria será
estruturada em duas frentes: a primeira que irá atuar na fiscalização do Código de Posturas e
Obras,e a segunda, irá atuar na segurança pública propriamente dita, pela Guarda Municipal.
Saúde
O planejamento da área da Saúde de um município passa obrigatoriamente pela
necessária integração com a política nacional da União, que é a mantenedora do SUS, cabendo aos
municípios atuarem na ponta, diretamente com o usuário do sistema.
No momento atual, o Brasil, RS e POA estão envolvidos com a pandemia da COVID-19,
sendo esse o principal desafio a vencer pela nova gestão. “Vencer” a COVID-19, com a implantação
de protocolos seguros de saúde, para liberar a população e a economia “para viver” com relativa
tranquilidade. No RS, POA é a cidade com estrutura mais robusta da rede de saúde de referência
para a pandemia, bem como para outras áreas, sendo assim, enfrentando um desafio ainda maior,
como capital do Estado, para dar conta de uma demanda que provém além dos limites geográficos
da Capital.
Os efeitos da pandemia ultrapassaram qualquer previsão de emergência no ambiente
hospitalar no mundo inteiro. É necessário tabular os procedimentos levados a efeito durante o
trato da pandemia, com os resultados obtidos, número de internações, óbitos e curas e avançar
muito na política de gestão de saúde.
Promover através da área de Informática da Prefeitura uma atualização do sistema de
dados sensíveis, acumulados nos prontuários médicos e sistema de marcação de consultas em prol
da melhoria da aplicação da tecnologia à disposição dos usuários.

Inegável admitir que hoje se está lidando com um sistema de saúde que veio da “prépandemia” e resultará num “pós-pandemia”, significativamente diferente. A gestão da Saúde em
Porto Alegre terá que lidar com programas que visam alcançar ao cidadão, o amparo em diversas
áreas de atendimento, que independente de valoração, necessitam ser oferecidas com o máximo
de eficiência e zelo.
Garantir testagem e, a partir do momento que estiver disponível, garantir a vacina
contra o COVID-19 para todo o cidadão porto-alegrense é compromisso ratificado nesse plano de
governo.
Ações Pós-pandemia:
Trabalhar prioritariamente nas políticas Pós-COVID, com fortalecimento da rede, é a
principal diretriz do Governo Valter-Diogo, nos meses iniciais de governo, para área da Saúde,
escutando todos os lados, e, definindo uma forma de atuação que contemple protocolos seguros,
sem estagnar a economia.
É importante que se possa investir, se necessário, preventivamente e eficazmente na
testagem da população, no rastreamento dos pacientes portadores do vírus que já foram
detectados ao procurarem a rede pública de saúde, bem como proporcionar aos grupos
reconhecidamente vulneráveis, o conhecimento para a prática efetiva de isolamento, auxiliando nas
dificuldades.

Planejamento familiar, gravidez precoce, drogadição, pessoas em situação de rua,
saúde mental, prevenção de moléstias graves serão somados a rede de atendimento de tantos
outros programas já conhecidos cuja aperfeiçoamento poderá ser viabilizado mediante a aplicação
de conceitos administrativos específicos da área hospitalar.
Consultório de Rua, projeto referência em POA para as pessoas em situação de rua,
será mantido e ampliado, pois dá suporte para a população que está nessa condição, ajudando-as a
superar à condição de rua.
Ampliação da Rede de Assistência em Saúde Mental, trabalhar na ampliação da rede
de assistência em saúde metal, também será prioridade de Governo.
Telemedicina: A área da saúde precisa avançar na aplicação dos conceitos da Saúde
Digital, como forma de ampliar o acesso à rede. Esse é um importante compromisso da Gestão
Valter-Diogo.

Educação
Partindo da premissa que a
educação infantil e o ensino fundamental são
responsabilidades do Município, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Porto Alegre deve
se alinhar e engajar no esforço nacional contra a evasão escolar e incentivar sobremaneira o
aumento da frequência nas séries iniciais do ensino Fundamental, motivando e atraindo o interesse
das famílias juntamente com os estudantes para pensarem uma “nova escola”, que terá o objetivo
de ensinar e educar com objetivos claros de desenvolvimento intelectual das nossas crianças.
Conforme dados recentes do MEC (2020) o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB 2019 no RS melhora em todos os níveis, mas não atinge nenhuma meta na Educação
Básica, e, é aqui que reside o grande desafio da Educação em Porto Alegre, aumentar os níveis de
qualidade da educação básica.
Em tempos de pandemia da COVID-19, vale ressaltar ainda o desafio do Ensino Híbrido e
todas as questões relativas ao enfrentamento dessa crise, que também escancarou o problema de
acesso ao ambiente de ensino à distância, a falta de uma internet de qualidade, ou ainda, a falta de
internet e a falta de equipamentos de qualidade, como telefones celulares, tablets e computadores
que suportem o acesso remoto de plataformas de ensino.

Quando se fala em qualidade do ensino, fatalmente deve-se falar em qualidade da
formação docente. Para incentivar o aperfeiçoamento do Corpo Docente das escolas municipais de
Porto Alegre, para motivar o desenvolvimento de uma aprendizagem atraente, despertando nos
alunos o gosto pelo estudo, vai se firmar parcerias com Universidades Públicas e Privadas, para
estimular o desenvolvimento profissional.
Apresentar às novas gerações as funcionalidades da inovação e tecnologia que atuam no
cenário da educação é uma das metas. Somam-se a este esforço, a possibilidade de implementação
das escolas cívico-militares, o incentivo do ensino profissionalizante mediante convênio com a
iniciativa privada através dos Federações Patronais e de Trabalhadores. A aquisição de hardwares
para utilização nas salas de aula, bem como laboratórios de informática e ampliação da rede lógica
nas escolas do município.
Metodologias de aprendizagem inovadoras e novas práticas de ensino e de soluções,
com a realização de estudos voltados para implementação de “vouchers” destinados à aquisição de
vagas na rede privada de ensino, mediante condições de necessidade e aproveitamento, por
exemplo, são ações que serão estudadas para serem implementadas em POA.
Atrair os jovens com a prática de esportes variados no ambiente escolar cuja imediata
relação com a disciplina é notória consagradora do aumento do rendimento dos alunos no
aprendizado formal, é também, uma prática que será estimulada.
Realizar estudos com vias a implantação de Escolas Cívico Militares em Porto Alegre, é
um compromisso do Governo do PSD, ratificado aqui nesse plano, bem como para a implantação de
aulas de turno inverso.
Estudar as possibilidades de implantação do ensino híbrido, é também, uma das
propostas a serem consideradas no novo cenário, em função da pandemia, com a aceleração desse
tipo de ensino.

Compromissos com a Educação:
Primeira Infância:
A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem,
nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º da Lei nº 8.069/1990 , implica o dever do Estado de
estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às
especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral, conforme Lei
13.257/2016.
Esse preâmbulo legal é para enfatizar o compromisso do PSD, pois se trata de prioridade
absoluta. A meta é a qualificação e ampliação da rede, com o objetivo de garantir o
desenvolvimento integral do ser humano, desde a gestação até os seis anos de idade.
Educação Infantil:
Garantir o acesso das famílias às creches em tempo integral, pois enquanto os pais ou
responsáveis trabalham, as crianças devem estar acolhidas e protegidas, de preferência em locais
próximos de suas casas. Qualificar o serviço, ampliar o horário e a rede de atendimento na faixa
etária de 4 a 5 anos, são os principais compromissos, é uma das principais diretrizes do Governo
Valter-Diogo, porque reconhecem que é nessa etapa da vida que se plantam as sementes para uma
mudança efetiva e, além disso, também se constrói uma Porto Alegre melhor.
Ensino Fundamental:
No Ensino Fundamental o maior desafio se dá exatamente quanto aos níveis de
qualidade do ensino. Nos anos iniciais, POA ficou com um dos piores resultados no IDEB 2019,
quando comparado com as outras capitais.
O IDEB 2019 de Porto Alegre é 4,9 e ocupa a 25ª posição entre as capitais.
Nos anos finais, a situação é um pouco melhor, mas ainda assim, o resultado é
lamentável, ocupando o 23º lugar no ranking das capitais brasileira, com o IDEB 2019 de 3,7,
conforme dados divulgados pelo MEC/INEP (2020).
Aqui, reiteramos o compromisso com a promoção da qualidade de ensino e à formação
docente. POA precisa recuperar a sua posição de uma capital diferenciada em nosso país. Diminuir a
distorção entre idade e série, será um dos trabalhos prioritários da educação de POA.
Educação em Tempo Integral:
A educação em tempo integral e o desenvolvimento de atividades de contraturno
escolar, proporcionando uma melhor ocupação dos espaços dos equipamentos públicos da
educação, oportunizando que os alunos não fiquem na rua, serão priorizadas no Governo do PSD.
Para tal, parcerias serão desenvolvidas com vistas a atrair o aluno para o espaço da escola, para
aprendizagem e estímulo de atividades que potencializem a criatividade e o seu desenvolvimento
integral. Atividades esportivas, culturais e de robótica serão estimuladas no contraturno escolar.
Infraestrutura:
Priorizar a manutenção permanente de toda a rede física e virtual das escolas
municipais, é um dos objetivos atrelados a qualidade do ensino ofertado. A conservação dos
prédios, laboratórios, espaços de esporte e renovação dos materiais utilizados para o ensino, é
condição básica para o desenvolvimento de um ensino de qualidade

Cultura
A visão de que POA é uma cidade criativa, com enorme potencial artístico, com
excelentes equipamentos públicos, faz com que o PSD dê toda a prioridade no seu governo e a
cultura, como importante “ferramenta” do processo de desenvolvimento e inclusão social, pois é
por meio da cultura, que muitos projetos sociais são desenvolvidos, estimulando o desenvolvimento
de talentos.
Além, disso, consideramos, a cultura, importante setor produtivo, de geração de renda,
trabalho e fomento, ligado a diversas áreas econômicas, inclusive, com potencial turístico, a partir
da captação de grandes eventos culturais para a cidade.
A cultura como responsável pela execução de vários projetos, que estimulem POA a se
consolidar como polo de criação, cultura, com apoio à produção cultural e a revitalização e/ou
requalificação dos equipamentos culturais, é um compromisso desse plano.

Desenvolvimento Econômico
Nossa prioridade é gerar oportunidades para se investir em Porto Alegre na direção de
aumentar a empregabilidade e a remuneração na Capital.
Temos a convicção de que a maior parte da violência, fome e miséria que vivemos ou
enxergamos é provocada pela falta de oportunidades típica de uma cidade que parou de se
desenvolver. A única solução é cortar o mal pela raiz: vamos tornar Porto Alegre a melhor capital do
Brasil em termos de oportunidades para quem quer empreender, prosperar e gerar emprego.
O foco no desenvolvimento econômico será:
✓ Redução impostos municipais para quem gerar novos empregos;
✓ Incentivar o turismo de eventos de grande porte, tornando Porto Alegre a principal referência de
cultura global entre Buenos Aires, Montevideo, Florianópolis e Curitiba
✓ Convênios com entidades educacionais profissionalizantes e empresas, de forma a qualificar
profissionais com emprego já encaminhado após a conclusão do curso;
✓ Fomento à indústria da inovação (startups)
✓ Programa de revitalização urbana e estímulo à construção civil
✓ Programa de reforço econômico do 4º Distrito;
✓ Encaminhamento de Projeto Lei para revisão do Plano Diretor da Cidade
✓ Desburocratização das licenças municipais

Em virtude da COVID-19 centenas de empresas foram fechadas em POA. Entre as
diversas causas do fechamento de empresas na cidade, pode-se citar a morosidade na emissão do
alvará e a burocracia excessiva. Somente esse dado, já evidencia o nível de desafio da nova
administração. Romper com paradigmas, rever processos internos, entre outros, são algumas
demandas urgentes que se elenca nesse plano.
Com a prioridade de gerar oportunidades de trabalho, emprego e renda, pois entende-se
que não haverá estabilidade social enquanto houver fome, violência e miséria. Para alcançar esses
objetivos, deve-se garantir o controle das contas públicas começando pela reorganização da
economia e maior eficiência do controle dos gastos.

Viabilizar um plano agressivo de microcrédito ao pequeno e médio empreendedores,
trazendo para o círculo virtuoso que se pretende criar, agências de fomentos, instituições financeiras,
empresas de todos os setores que se interessem em novas formas de atingir a realização do seus
conceitos de comércio e indústria, mediante inovações tecnológicas.
Porto Alegre está inserida num espaço geográfico onde se encontra os polos tecnológicos
das Universidades Públicas e Privadas – startups cuja busca pelo futuro das relações negociais,
poderão ser projetadas dentro da Capital Gaúcha, tornando-nos um polo interessante para atrair
empresas de alta tecnologia.
O manejo das contas públicas de Porto Alegre passa pela reorganização de suas relações
com o funcionalismo público, com um quadro altamente qualificado e as diretrizes da administração
pública para que a adequação de receita e despesa permita que a cidade promova os investimentos
que há muito se fazem necessários em todas as áreas de atuação do governo municipal.
O reaquecimento da economia da cidade em época de pós-pandemia deverá ser
enfrentado de maneira coletiva, proporcionado a reabertura dos comércios e indústrias fechados,
pequenos ambulantes, e toda a sorte de empreendimento atingindo pelo infortúnio de práticas de
lockdown parciais que hoje se sabe, em nada contribuíram para refrear o impacto da COVID-19,
apenas resultaram na bancarrota de milhares de empreendedores.

STARTUPS
Fomento ao empreendedorismo, implantando processos que estimulem o empresário a
investir em POA, desburocratizando os fluxos, agilizando o tempo de tramitação de documentos, para
o alvará, são metas de Governo.
Esse plano leva em consideração as novas tecnologias e demandas da sociedade que
exigem uma profunda transformação das empresas e das relações de trabalho, onde se faz necessário
uma ampla requalificação dos trabalhadores para as demandas da “nova economia” em incentivo a
instalação de “startups” e “scale-ups” de alto potencial, sem, contudo, refrear a busca pelo melhor
resultado das indústrias e serviços do 1º setor, como a agricultura familiar.
Microcrédito
Retomada do Programa de Microcrédito no município, em parceria com instituições de
crédito, com vistas a dar apoio ao pequeno empreendedor, que necessita de capital de giro ou de
recursos para investimento, também, é uma ação importante que será implementada no Governo
Turismo

O turismo é uma das mais importantes atividades econômica do planeta e seu efeito
multiplicador impacta nas principais atividades econômicas, na cultura e no conhecimento.
Um olhar para o turismo da capital é necessário. Porto Alegre possui atrações pouco
exploradas, e pode avançar muito como cidade turística, para além do turismo de negócios.

Resgatar o projeto do Centro de Convenções e Eventos, desenvolver o turismo de final
de semana, e estimular o uso dos espaços públicos de lazer, aproximando as pessoas do Guaiba,
resgatando a vocação natural para o turismo náutico, coordenar e propor politícas públicas em
parceria com o setor privado, propondo a redução de impostos que incidam sobre eventos é uma
meta para incrementar o setor para atração de grandes shows, assim que as condições sanitárias
permitirem, como compromisso para fortalecer esse importante setor da economia.
Meio Ambiente
A implementação de uma política de meio ambiente obedece a critérios legais impostos
pela União e pelo Estado, cabendo ao Município não somente a integração, mas também, uma
diversificação totalmente particular com relação a Porto Alegre, dada sua particularidade
geográfica, bem como, estar integrada em boa parte dentro de um Parque Estadual, além de fazer
parte de um sistema hidroviário de grande importância turística, econômica e de lazer.

Já na área urbana, devemos equalizar os interesses ambientais em prol da comunidade
como um todo, favorecendo dentro dos critérios técnicos responsáveis, a mitigação necessária para
admitir-se a instalação de grandes empreendimentos. A atualização do planejamento do
saneamento básico principalmente das populações em situação de vulnerabilidade social,
atendendo ao Marco Nacional Sanitário, propiciando um entorno digno na moradia de milhares de
Porto Alegrenses, esquecidos pelas últimas administrações municipais.
O investimento no aumento da fiscalização no que concerne ao tratamento de resíduos,
tanto os que são depositados sobre o solo, como os disseminados pelo sistema de esgoto da
cidade, atualizando o valor das multas com critérios e valores tais que desestimulem o desrespeito
à legislação. Programa Lixo-zero, onde se buscará através da reciclagem orientada, gerar renda para
cooperativas afins e energia elétrica para cidade.
Usina para geração de energia
A instalação de uma usina para geração de energia, a partir de resíduos sólidos, é uma
das propostas robustas de investimento que o governo do Valter e do Delegado Diogo vislumbra
realizar em POA.
A capital e região metropolitana serão beneficiadas com empregos diretos e indiretos,
eliminação de lixões, preservação do solo e estímulo às reciclagens.
O problema do lixo urbano:

✓
Conforme a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (ABREN), os
rejeitos orgânicos depositados em aterros e lixões causam severos impactos ao meio ambiente e
aumentam o volume de Gases de Efeito Estufa (GEE).
✓
A emissão do Gás Metano (CH4), chega a ser 25 vezes mais nocivo do que o Gás
Carbônico (CO2). Isso equivale a 3% da emissão de GEE na atmosfera.
Programas como Troca-troca, serão implementados, com o objetivo de consolidar uma
cultura ambiental na cidade, que incentiva a participação da comunidade na solução do descarte e
o acúmulo de lixo irregular, eliminando os focos de lixo que degradam a cidade. O programa, além
de contemplar a limpeza urbana, incrementa a economia e a geração de renda. Na área ambiental,
projetos que contemplem a cadeia produtiva de geração de trabalho e renda, com origem no lixo,
serão estimulados.

Mobilidade e Acessibilidade Urbana
O Mundo inteiro se revoluciona no trato da mobilidade de suas populações residentes
nas metrópoles e megalópoles, para tanto trata de integrar vários modais de transporte cujos
critérios muito particulares, determinaram o melhor aproveitamento por parte dos usuários,
respeitando o planejamento urbano.
A revisão do planejamento urbano deve ser alvo de interesse de toda população,
respeitando as características dos bairros, perimetrais, corredores de ônibus e ciclovias.
Um projeto aquaviário destinado a contemplar o transporte de Porto Alegre,
necessariamente envolve todas as cidades periféricas da Capital, e, o sucesso do Catamarã que
serve a orla até Guaíba é um exemplo disso.
Além de programas mais amplos como os dos modais, também, será implementado
projetos de acessibilidade com foco nas pessoas portadoras de deficiência, como: o aviso sonoro
nos semáforos de faixa de travessia; placas táteis (braille); adequação das calçadas com a
colocação do piso tátil, rampa de acesso a calçadas, entre outros. O nosso governo está aberto a
recepcionar os novos meios e as novas tecnologias que facilitem o deslocamento e a mobilidade
da cidade.

Principais compromissos da gestão “Valter-Diogo”
SUBPREFEITURAS, POA é suficientemente grande, com áreas e demandas específicas,
em cada parte da cidade, que justificam seu redesenho, em estruturas administrativas que se
tornarão conhecedoras das necessidades, com orçamento próprio e encaminhamento de
SOLUÇÕES e de GERENCIAMENTO da cidade. Para tanto se propõe uma nova organização interna,
que contemple as necessidades das diferentes regiões da cidade com base na estrutura do plano
municipal de desenvolvimento urbano, onde se destaca a intenção de implantar oito (08)
subprefeituras, atendendo as regiões de Gestões de Planejamento, que englobam as 17 regiões do
Orçamento Participativo, onde cada uma delas é constituída por um conjunto de bairros com
afinidades entre si.
MERITOCRACIA, tanto se fala nesse termo na gestão pública, mas poucos gestores
conseguiram implantar. O Governo do PSD vai implantar o sistema de avaliação dos servidores
públicos, que contempla um modelo eficaz de metas, resultados, avaliação e premiação. A
meritocracia tem como objetivo final - ofertar melhores serviços à população - motivando os
servidores, com moderno sistema de recursos humanos, que abrange, desde a revisão das
diferenças no tratamento dos salários, nas diversas secretarias, até as modernas técnicas de
endomarketing, formação profissional e desenvolvimento de pessoas.
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA esse plano compromete-se com uma estrutura
administrativa enxuta, racional e que gere agilidade na prestação de serviços, corrigindo aspectos
da atual estrutura que não funcionaram. A criação da Secretaria de Segurança Púbçica e Ordem
Urbana será uma das inovações da nossa gestão.
IMPOSTOS. propor junto a Câmara de Vereadores uma rediscussão sobre o aumento
do IPTU, visando a sua não aplicação para 2021, e, a revisão da matriz tributária, dentro dos
marcos legais, com objetivo de estimular o empreendedorismo e a retomada da economia.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. As fontes de recursos externos
oriundos da União, via financiamento, ou por emendas parlamentares, editais, ou outras, terão
uma gestão diferenciada no Governo do PSD, centralizada e compartilhada com todas as
secretarias envolvidas, com acompanhamento do Prefeito. Não é possível POA perder recursos
garantidos, como foi o caso, nas duas últimas gestões.
SEGURANÇA. Criação do Sistema Estratégico de Segurança e Desenvolvimento e da
Secretaria de Segurança Pública e Ordem Urbana que irá coordenar as políticas sociais transversais
e unificar as áreas de fiscalização do Município.
GABINETE VIRTUAL DO PREFEITO E PREFEITURA DIGITAL. A tecnologia está aí,
disponível para aproximar as pessoas e os serviços. O gabinete virtual vai proporcionar à
população um espaço de interação diretamente com o gabinete do Prefeito e com o Prefeito.
ESCRITÓRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, com objetivo de agilizar a tramitação
dos projetos de regularização de forma a viabilizar investimentos.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Programa de revitalização urbana e estímulo à
construção civil. Encaminhamento de Projeto Lei para revisão do Plano Diretor da Cidade.
Desburocratização das licenças municipais, são alguns dos projetos prioritários.
MICROCRÉDITO. Reedição do Programa de Microcrédito no município.

STARTUPS. Fomento e apoio ao empreendedorismo e à indústria da Inovação.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Pessoas em situação de rua. Prioridade no nosso
governo é dar dignidade a esse seguimento da sociedade.
PRIMEIRO EMPREGO. Criação de programas de incentivo ao primeiro emprego.

GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS. Propor a redução de impostos municipais para
quem gerar novos empregos.
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. Parcerias com entidades educacionais
profissionalizantes e empresas
USINA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA. A instalação de uma usina para geração de
energia LIMPA, a partir de resíduos sólidos, com o objetivo de redução de custos e danos
ambientais, por meio de parceria.
PROGRAMA TROCA-TROCA. Será implementado com o objetivo de consolidar uma
cultura ambiental na cidade, que incentiva a participação da comunidade na solução do descarte
e o acúmulo de lixo irregular.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Educação Básica:
aumentar o IDEB de Porto Alegre;
educação em tempo integral com atividades de contraturno;
implementação das escolas cívico-militares;
vouchers para aquisição de vagas na rede privada de ensino;
ampliação da rede logica;
parcerias com universidades;
ensino hibrido;
uniforme;
equipamentos eletrônicos com acesso à internet para os alunos.
Primeira infância: qualificação e ampliação da rede de atendimento.
Educação infantil: creches de tempo integral e ampliação do horário de atendimento
Ensino fundamental: qualidade de ensino e formação docente
Infraestrutura: revitalização e manutenção das escolas.

Retorno pós-pandemia: Dialogar com a comunidade escolar e junto com pais e
professores encontrar uma solução para o retorno às aulas de forma segura, cumprindo as
orientações da Secretaria da Saúde. Mesclar ensino hibrido e retorno gradual para minimizar os
riscos.
EDUCAÇÃO DIGITAL. Implementar um programa de educação digital, que inclui a
distribuição de equipamentos, tais como, tablets e computadores.
SAÚDE. Garantir testagem se for necessário, e a partir do momento que estiver
disponível, garantir a vacina contra a COVID-19 para todo o cidadão porto-alegrense.
WI-FI. Ampliar as redes de Wi-fi públicas nos bairros com maior vulnerabilidade
social.
4º Distrito Programa de reforço econômico do 4º Distrito;

PORTO ALEGRE DIFERENTE
Finalizamos esse plano de governo, com a mesma frase que que apresentamos
no início da proposta. Porto Alegre precisa ser diferente, diferente da forma que hoje se
apresenta e, para isso, precisa AVANÇAR.
POA precisa ir adiante todos os aspectos, e é exatamente com essa premissa
que o Governo do PSD, Valter-Diogo se comprometem, com o avanço da execução das
políticas públicas, com soluções para os problemas da cidade e do cidadão.
Esse plano de Governo foi pensado para os porto-alegrenses, nas necessidades
da cidade, no que precisa avançar, mas não sem antes olhar o passado, o que foi feito
certo, o que foi feito de errado, e, como podemos melhorar para servir a população.
Foi a inquietude de ver o “descaso” com Porto Alegre, e, exatamente por
conhecê-la e sentir a “dor” das pessoas que aqui vivem, que o PSD decidiu apresentar
proposta para governar Porto Alegre, com Valter, para Prefeito, e, o Delegado Diogo, para
Vice-prefeito, para fazer o melhor, o diferente, o transformador.
Esse plano de governo prevê um projeto de transformação da cidade de Porto
Alegre, que acima de qualquer posição, ou lado, respeitará o porto-alegrense, em toda a
sua pluralidade e singularidade, bem como, pensando sempre no coletivo, será leal a
nossa cidade, e, assim, possibilitar que Porto Alegre se torne valorosa outra vez.
Queremos Soluções! Queremos paz!
Construiremos uma administração municipal, aberta, colaborativa, com a
capacidade de ouvir as partes, sempre de “portas abertas” aos munícipes, e, com o auxílio
das instituições públicas e privadas, voltadas ao futuro e ao bem-estar da coletividade, dos
Vereadores, cujas boas relações sempre foram a tônica da representação democrática
com o Paço Municipal.
Seremos um Governo de diálogo, pessoalizado em cada representante
designado para exercer a sua função pública com esmero e responsabilidade, sem, no
entanto, ser um projeto pessoal e privado.
Queremos conectar Porto Alegre, em uma grande rede de desenvolvimento,
procurando saber, entender e solucionar os problemas de cada um, atingindo
coletivamente o alvo das demandas, e, assim caminhando para a redução da desigualdade
social.
Queremos nos tornar um polo internacional de desenvolvimento tecnológico,
não por vaidade, nem para consagrar gestores, mas sim para universalizar a tecnologia, o
conhecimento e o acesso à educação para os porto-alegrenses de cada parte deste
município.
Na administração do PSD em Porto Alegre, o diálogo será permanente, iremos
trazer os moradores e líderes dos bairros para participar das tomadas de decisões junto ao
poder público municipal, na primazia da garantia do bem comum e de sempre assegurar a
democracia a todos.

Quando se fala em desenvolvimento, se tem “batalhas” importantes a serem
travadas, e, para nós “batalha ganha”, é Porto Alegre vencedora. Para tanto, combateremos
incansavelmente a violência doméstica, trabalharemos diuturnamente pela retomada econômica
e a geração de emprego e renda, sendo um dos nossos principais objetivos, a implementação e a
manutenção de projetos sociais que tirem os jovens da condição de vulnerabilidade social e os
incluam na sociedade.
OPORTUNIDADES, é a grande meta, oportunidades para quem precisa, com
igualdade de condições.
Nossa pauta é a luta contra a fome, o combate à pobreza, o combate ao desemprego,
pelo urbanismo e infraestrutura de prosperidade e pelo direito do porto-alegrense ser quem
quiser ser, respeitando e sendo respeitado para tanto.
Nós acreditamos em uma Porto Alegre diferente, mais igual, com mais
oportunidades, mais justa, mais alegre, mais bonita, mais viável.
O PSD acredita nesse plano de governo, acredita em Valter-Diogo à frente de Porto
Alegre.
Vamos avançar juntos!

Valter Luis da Costa Nagelstein
Candidato à Prefeito

João Carlos da Luz Diogo
Candidato à Vice-prefeito

