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Porto Alegre, ou Porto dos Casais, cidade
que milhares de pessoas escolheram
para construir suas vidas e erguer uma
das capitais mais belas e prósperas do
país, já viveu dias melhores. O esforço
de nossa gente, o suor dos trabalhadores
e empresários, o empreendedorismo
dos jovens, o empenho de quem luta
diariamente para fazer desta cidade o
melhor lugar para se viver e trabalhar
esbarra na ineficiência de sucessivas
administrações municipais, que não
conseguiram prestar serviços públicos à
altura do que esperam os cidadãos.
A nossa “Porto”, que já foi considerada a
cidade com a melhor qualidade de vida
entre as capitais brasileiras, não é mais a
mesma. Os serviços de limpeza pública
e saneamento básico não funcionam
adequadamente. O transporte público
tem uma das tarifas mais caras do país.
Os moradores mais necessitados, que
dependem da saúde pública, não têm
um atendimento humanizado, próximo
das pessoas. Quando saem às ruas,
além de conviver com a precariedade de
uma infraestrutura que não acompanha
o crescimento da cidade, sofrem com
a insegurança. Apesar do esforço e
dedicação pública de muitos abnegados
servidores, que trabalham muitas vezes
sem nenhuma estrutura adequada, a
maioria de nossos serviços públicos
não funcionam, funcionam mal ou
simplesmente não existem.

Para acentuar esse problema, a conjuntura
política e econômica do Brasil dividiu
brasileiros e porto-alegrenses em classes
sociais e ideologias políticas, prejudicando
nossa capacidade associativa, nossa
vocação para resolver os problemas
através da união, do diálogo, e do consenso.
Existem pessoas preocupadas com isso.
Pessoas que acreditam que Porto Alegre
é uma cidade viva, dinâmica, repleta
de virtudes, mas que não aproveita as
oportunidades com as quais o destino lhe
presenteou. Essas pessoas têm a certeza
de que nossa vocação para o trabalho,
nosso respeito às tradições, e nossa
capacidade de olhar pra frente e superar
desafios são muito maiores do que as
dificuldades.
Essas pessoas acreditam que Porto Alegre
pode ser melhor se a prefeitura funcionar
melhor. Uma cidade com um povo tão
valioso, repleta de belezas naturais, precisa
de uma gestão eficiente, capaz de unir
essas virtudes em torno de objetivos
comuns. Uma administração que coordene
esforços, una as pessoas, cuide do espaço
público e tenha uma visão de cidade mais
contemporânea e próxima dos portoalegrenses de nascimento e de coração.
Para unir essas pessoas o PSDB, o PP, o
PV, o PMB e o PTC decidiram unir forças e
apresentar os seus candidatos a prefeito e
vice, nas eleições de 2016, à prefeitura de
Porto Alegre!
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NELSON MARCHEZAN JÚNIOR
PREFEITO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Marchezan é advogado, formado pela
Unisinos (São Leopoldo-RS). Antes
de se formar em Direito, estudou
Educação Física (UFRGS) e Comunicação
(Famecos-PUCRS). É pós-graduado
em Gestão Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e cursou a Escola
da Ajuris (Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul).
Exerceu a advocacia por oito anos,
quando decidiu interromper a atividade
por entender ser incompatível, sob
ponto de vista ético, com a sua atuação
parlamentar.
BANRISUL
Foi diretor de Desenvolvimento,
Agronegócios e Governos do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).
Nessa função, foi responsável por
financiamentos para o setor produtivo e
de fomento e pelas relações com o setor
público, especialmente prefeituras.
Na sua gestão, trabalhou pela
democratização da distribuição de
recursos para a agricultura; auxiliou
na implantação de gestão junto a
prefeituras; implantou o Projeto
Pescar, que formou jovens em Serviços
Administrativos, possibilitando o
primeiro emprego para 95% dos
alunos; possibilitou o financiamento
de todas as feiras agropecuárias do
Estado, fomentando pequenas e médias
empresas em todas as regiões; fundou
o Departamento de Tradições Gaúchas
do Centro Social e de Treinamento do
Banrisul, conhecido como DTG Marca
Gaúcha; e reestruturou a área de recursos
para o desenvolvimento do banco.
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NA ASSEMBLEIA GAÚCHA
Em 2006, Marchezan foi eleito o
deputado estadual mais votado da
bancada do PSDB do Rio Grande do Sul.
Em seu primeiro mandato na Assembleia
gaúcha, foi eleito para quatro anos como
presidente da Comissão de Finanças,
Planejamento, Fiscalização e Controle
e também como titular da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sua atuação teve destaque pelo combate
a atos administrativos ilegais no Poder
Judiciário, no Ministério Público, no
Tribunal de Contas do Estado e na
própria Assembleia Legislativa.
Também deixou sua marca por ser o
autor de leis que garantem transparência
na aplicação de recursos públicos: a lei da
cotação eletrônica e do pregão eletrônico.
Estas são as duas ferramentas mais
modernas para o combate à corrupção,
economia, transparência e agilidade no
setor público.
EM BRASÍLIA
Único deputado federal do PSDB gaúcho
eleito em 2010, é conhecido por uma
atuação versátil e marcante. Em seu
primeiro mandato, foi apontado por dois
anos consecutivos como um parlamentar
em ascensão.
Atua em quatro comissões permanentes:
Comissão de Finanças e Tributação;
Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania; Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática;
e Comissão de Defesa do Consumidor.
Faz parte de diversas comissões
especiais, como as que debatem a perda
automática do mandado parlamentar,
a primeira infância, o Plano Nacional
de Educação, o Código de Processo
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Civil, a exploração sexual de crianças
e adolescentes, o desarmamento e a
identificação, registro e licenciamento de
máquinas agrícolas.
APERFEIÇOAMENTO
Marchezan busca permanente
aperfeiçoamento em suas áreas de
atuação. Participou do Fórum de Líderes
de Governo das Américas, em Miami,
nos Estados Unidos, promovido pela
Microsoft para debater e compartilhar
experiências com representantes dos
poderes públicos e líderes educacionais.
Visitou as empresas líderes mundiais
Google, Cisco e Telsinc, na Califórnia
(Estados Unidos), com o objetivo de
conhecer softwares para as áreas da
saúde, educação e segurança.
Cursou o Programa de Visita e Diálogo
para Deputados, promovido pelo
Parlamento alemão, com o objetivo
de promover diálogo político entre
deputados do Brasil e da Alemanha
e de conhecer o sistema legislativo
alemão. Também participou do
Programa de Liderança Executiva em
Desenvolvimento da Primeira Infância,
na Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos. Esse programa resultou no
desenvolvimento de projeto para o
fortalecimento de políticas públicas na
primeira infância.
E, recentemente, representou a Câmara
dos Deputados em missão oficial a
Portugal, onde realizou visitas técnicas
e encontros com especialistas para
conhecer o processo de reciclagem
de resíduos sólidos realizado na
Comunidade Europeia.
ATUAÇÃO RECONHECIDA

Por sua atuação destacada, Marchezan
recebeu o reconhecimento da
sociedade. Foi agraciado com o Prêmio
Springer Carrier – ARI, da Associação
Riograndense de Imprensa, na área de
economia, e o Prêmio Mérito Lojista,
categoria Personalidade Política, da
Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS).
Recebeu o Prêmio Líderes & Vencedores,
promovido pela Federasul e Assembleia
Legislativa, na categoria mérito político.
Também foi homenageado na categoria
personalidade política pela Associação
das Empresas Brasileiras de Tecnologia
da Informação e Internet , Regional Rio
Grande do Sul (Assespro-RS).
GUSTAVO PAIM
VICE-PREFEITO
RAÍZES
Gustavo Paim é filho do professor Nilton
Rodrigues Paim e da bibliotecária Maria
Isabel Bohrer Paim, servidores públicos
da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Aos 39 anos, nasceu e passou
toda sua vida em Porto Alegre, cidade
em que construiu sua trajetória pessoal e
profissional.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Gustavo Paim é advogado formado pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. É professor universitário
há 12 anos, atualmente lecionando
no curso de graduação da Escola de
Direito da Unisinos e em cursos de pósgraduação da Verbo Jurídico e UNISC/
ENA. Em sua formação acadêmica,
possui Especialização em Gestão
Pública pela Universidade Federal do Rio
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Grande do Sul, Mestrado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e Doutorado em Direito
pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Exerce a advocacia há 16 anos, tendo
sólida e destacada atuação em Direito
Eleitoral e Direito Processual. Como
professor de graduação e pós-graduação,
é palestrante convidado por diversas
entidades para tratar de temas de Direito
e de Política, sendo presença constante
em debates políticos nas emissoras de
rádio e de televisão.
Na área de atuação de Direito Eleitoral
e Direito Processual, possui livros e
diversos artigos científicos publicados
em revistas especializadas.
APERFEIÇOAMENTO
Gustavo Paim busca permanente
aperfeiçoamento em suas áreas de
atuação, possuindo título de Especialista,
Mestre e Doutor. Não apenas se destaca
pela capacitação pessoal e profissional,
como se distingue na formação de alunos
de graduação e de pós-graduação. Tem
diplomas de proficiência nas línguas
espanhola, inglesa, francesa e italiana.
ATUAÇÃO RECONHECIDA
Por sua atuação destacada, Gustavo
Paim alcançou as mais altas honrarias
de um professor universitário, tendo
sido professor homenageado, paraninfo
e patrono de diversas turmas da
Unisinos e da ULBRA. Em seu curso de
graduação, recebeu o prêmio de destaque
solidariedade. Em sua Especialização,
recebeu conceito máximo, o que
igualmente alcançou em sua dissertação
de Mestrado.
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Em virtude de sua formação profissional
e acadêmica, conhece os meandros
da Política, estando preparado para
contribuir com a construção de uma nova
forma de fazer política.
PROGRAMA DE GOVERNO
A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TEMPO
PARA PORTO ALEGRE
Porto Alegre precisa se reinventar, sem
perder nunca sua essência e sua história.
Nossas semelhanças são maiores que as
nossas diferenças. É necessário deixar
de lado interesses políticos, ideologias,
e realizar um governo em que o que
realmente importa são as pessoas, os
projetos para a cidade, e o interesse
público.
Nos últimos 30 anos, estivemos
divididos em debates que não nos
levaram a lugar nenhum. Debatemos
“Esquerda e direita”, sem perceber que
isso só nos dividia... “Derruba o muro
da Mauá ou mantém o muro da Mauá?”,
sem se preocupar com o que realmente
nos importa, que a é a nossa relação de
vida com o Guaíba! Discutimos se os
“parques devem ser abertos ou fechados,
funcionar somente ao dia ou também à
noite”, sem nos fazer a pergunta correta:
o ideal não seria poder ir e vir a qualquer
hora, em qualquer lugar, com segurança?
Propomos um novo tempo para
Porto Alegre, em que o cidadão seja
protagonista da construção de sua
cidade. Onde além de participar,
seja possível colaborar. Uma cidade
que estimule a convivência, e não a
divergência. Um lugar onde seja possível
debater sem discutir.

Programa de Governo

Estamos propondo um modelo de gestão
em que iremos resgatar nossa cidadania,
redescobrir nossas vocações, valores,
e focar no que realmente importa:
resultados que melhorem a qualidade de
vida. Afinal, tudo que uma prefeitura faz,
ou deixa de fazer, tem consequências na
vida das pessoas.
Por isso, no ato do registro desta
candidatura, ao invés de entregar um
programa finalizado, optamos por
registrar o início de um novo modelo de
diálogo com a sociedade, apresentando
diretrizes, valores, conceitos e ideias que
irão subsidiar um programa orgânico, em
permanente construção.
Durante os próximos 45 dias de
campanha, os porto-alegrenses terão
a oportunidade de conhecer um novo
jeito de se relacionar com a política.
Iremos estimular a participação de
todos os cidadãos nessa construção
através da internet, das redes sociais,
e pessoalmente, em nosso comitê de
campanha e encontros pela cidade.
Queremos reunir as melhores ideias
de Porto Alegre e do mundo. Criar
um programa baseado em ampla
participação popular, e em conjunto
com especialistas nas mais diversas
áreas do interesse público, conhecendo
e analisando as experiências bem
sucedidas em outras cidades, estados e
países, ao redor do mundo.

GESTÃO PÚBLICA
RESULTADOS PARA AS PESSOAS
A mudança inicia com uma gestão
estratégica, com foco nos resultados,
mas que seja, antes de tudo, uma gestão
humanizada. Isso requer esforços
que vão além dos modelos de gestão
tradicionais. Por isso, acreditamos que
existem conceitos de governança e
gestão que precedem nossas propostas,
e que queremos compartilhar:
GOVERNANÇA E GESTÃO –
CONCEITOS E SIGNIFICADOS
PROTEÇÃO e INCLUSÃO SOCIAL: É
dever da prefeitura proteger todas as
pessoas em situação de vulnerabilidade,
e promover a inclusão social através
do trabalho e emprego. Proteger
socialmente uma cidade é também dar
respeito e carinho aos animais e ao
ambiente, e tratar a cultura como fator de
inclusão e pertencimento comunitário.
COMPARTILHAR O FUTURO: Faremos
um grande pacto com a comunidade
para realizar um governo para além das
ideologias partidárias. Vamos vencer as
barreiras existentes entre a direita e a
esquerda, e iniciar um novo tempo para
nossa cidade. Um tempo de construções,
e não de divisões.

Só as pessoas têm o poder de mudar a
política!

DIÁLOGO: Longe de ideologias, vamos
dialogar mais e melhor, tomando
decisões melhores sobre o que queremos
para nossa cidade. A prefeitura precisa
ouvir mais para fazer melhor.

Por isso, o convidamos a conhecer
nossas principais ideias, e participar
dessa mudança!

PARTICIPAÇÃO: Um direito de todo o
cidadão, que será estimulado a participar
das decisões públicas, ser ouvido,
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e ter a sua opinião respeitada pela
administração pública. Serão mantidos
todos os mecanismos de participação
como o Orçamento Participativo, e
outros serão aperfeiçoados e criados,
aproveitando as tecnologias de
informação do século XXI.
COLABORAÇÃO: Acreditamos que o
exercício da cidadania também gera
deveres ao cidadão. Pretendemos realizar
um governo que irá além da participação
popular, evoluindo para a colaboração.
Um governo feito com todos para ser, de
fato, de todos.
COMPARTILHAR
RESPONSABILIDADES: Todo problema
que aconteça no município é se torna
uma responsabilidade da prefeitura.
Portanto, o prefeito não pode se
eximir das questões que envolvem
a segurança pública, principalmente
na utilização dos serviços e espaços
públicos. Responsabilidades devem ser
compartilhadas entre Município, Estado e
União, e na firmação de parcerias entre o
setor público e a iniciativa privada.
TRANSPARÊNCIA: Condição básica de
uma verdadeira democracia. Todos terão
acesso a qualquer dado ou informação
pública. A sociedade terá meios para
fiscalizar a prefeitura, e cobrar pela
melhoria dos serviços.
PLANEJAMENTO: De curto, médio,
e longo prazo. Pensar a cidade pra
frente. Ter a consciência de que nossa
administração é passageira, e de que
é necessário preparar a cidade para o
futuro sem deixar de cuidar dela no
presente. Utilizar metodologias de
planejamento estratégico, monitoradas
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por indicadores públicos de resultado e
eficiência.
RESULTADO: Melhoria dos serviços
públicos de saúde e educação, e aumento
dos investimentos em infraestrutura,
principalmente saneamento básico
e mobilidade urbana. Humanizar os
serviços, e modernizar a cidade. Diminuir
a burocracia, e gerar segurança para as
pessoas.
EFICIÊNCIA: Eficiência é realizar mais
com menos. É realizar obras com rapidez
e baixo custo. Monitorar a qualidade
da prestação de serviços públicos.
Estabelecer metas de desempenho.
Buscar a qualidade constantemente,
através da revisão de processos. Avaliar
a satisfação da população com os
resultados oferecidos pela prefeitura.
RESPEITO AO DINHEIRO PÚBLICO:
Recursos públicos resultam do
trabalho de cidadãos que pagam
impostos, e merecem ter o seu dinheiro
respeitado. Portanto, é necessário
equilíbrio orçamentário. Com equilíbrio
orçamentário, todos saem ganhando.
Os servidores, que são valorizados, e
os contribuintes, que terão um retorno
maior pelo pagamento dos seus
impostos.
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES:
Não existe resultado, nem eficiência,
sem o comprometimento dos servidores
públicos. O comprometimento é resultado
da valorização por parte da instituição
a que servem. Os servidores são peça
fundamental em qualquer processo, e
precisam ter condições para estarem em
seu melhor estado, para assim prestarem
o melhor serviço à população.
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SUSTENTABILIDADE: Desenvolvimento
econômico gera desenvolvimento
Social, com respeito ao meio ambiente.
A sustentabilidade vai além do meio
ambiente, e pode ser relacionada à
autonomia financeira das ações e
projetos executados pela prefeitura.
Todas as obras e serviços da prefeitura
serão realizadas em acordo com
estreitos padrões internacionais de
sustentabilidade ambiental e financeira.
Isso significa que nossa gestão irá
impactar positivamente as próximas
gestões e gerações.
-SEGURANÇA

“Todo problema do munícipe é uma
responsabilidade da prefeitura, e
isso inclui um dos direitos básicos do
cidadão, que é a segurança. A prefeitura
precisa, em primeiro lugar, dar o
exemplo, afastando qualquer ilicitude
existente em seus procedimentos.
Em seguida, tornar os locais onde são
oferecidos serviços públicos um local
seguro para o cidadão!”
Nelson Marchezan
Todo cidadão tem o direito de ir e vir,
utilizar os espaços e os serviços públicos,
mas para isso é necessário outro direito
fundamental, que é o direito a estar
seguro na cidade. Hoje, a insegurança
pública se tornou um dos principais
problemas do cidadão porto-alegrense.
Pessoas e empresas são assaltadas
diariamente. Celulares e carros são
furtados a cada minuto...
As pessoas precisam de segurança, e
não importa quem forneça, se o Estado,
a União, ou o Município. Por isso, temos

propostas inovadoras para aumentar
a participação do município, através
da Prefeitura Municipal, nas ações de
segurança.
ATITUDE: Em primeiro lugar, é
necessário acabar com a indiferença do
Poder Público Municipal perante as ações
de segurança. A Prefeitura Municipal
deve assumir essa responsabilidade,
juntamente com o Governo do Estado
e a União. O prefeito precisa ter atitude
quando se trata da vida das pessoas.
EXEMPLO: A prefeitura precisa dar o
exemplo aos cidadãos. Iremos coibir,
dentro do serviço público municipal, toda
e qualquer irregularidade.
SERVIÇOS PÚBLICOS SEGUROS: A
prefeitura municipal será responsável
pela segurança dos usuários de serviços
e espaços públicos.
SAÍDA DA CRIMINALIDADE: A
geração de desenvolvimento econômico,
emprego e renda, é a única porta de saída
para a criminalidade.
INTEGRAÇÃO POLICIAL: Propomos
reavaliar o papel da Guarda Municipal
nas ações de segurança, em conjunto
com a Polícia Civil e a Brigada Militar, e
propor o aperfeiçoamento das ações de
monitoramento e inteligência.
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:
Desenvolver projetos de interação entre
a prefeitura, comunidades e cidadãos
para compartilhar informações entre os
cidadãos e os serviços públicos. Vamos
buscar experiências exitosas em cidades
que aumentaram a segurança dos
cidadãos através da tecnologia, e iremos
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implantar os melhores exemplos em
Porto Alegre.
EDUCAÇÃO

“A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
A educação infantil e o ensino
fundamental são responsabilidades do
município, de acordo com a Constituição
Federal de 1988.
Investir na qualidade da educação
ofertada à criança e ao adolescente
na rede municipal de ensino significa
projetar um futuro melhor para o
desenvolvimento econômico e social
de nossa cidade. A educação é fator
de independência do ser humano,
indispensável para a transformação do
indivíduo em um ser humano produtivo e
socialmente integrado.
Portanto, assumimos perante a cidade de
Porto Alegre os seguintes compromissos
na área da educação:
PRIMEIRA INFÂNCIA: Ampliar e
qualificar programas para a primeira
infância visando a promoção do
desenvolvimento integral do ser humano,
incrementando vínculos afetivos e
fortalecendo a identidade familiar, desde
a gestação até os seis anos de idade.
EDUCAÇÃO INFANTIL: Garantir
10

acesso da população às creches,
descentralizando-as e tornando-as mais
próximas das residências das famílias e
locais com grande fluxo de trabalhadores.
Qualificar o atendimento na Educação
Infantil, mediante a formação continuada
dos profissionais. Ampliar a oferta de
pré-escola na faixa etária de 4 a 5 anos.
ENSINO FUNDAMENTAL: Realizar
ações que oportunizem a cada aluno
se recuperar na progressão de séries,
garantindo que o estudante esteja
localizado no ano adequado à sua idade,
melhorando os resultados de rendimento
e os índices de aprovação da rede.
QUALIDADE EM TODOS OS NÍVEIS:
Propor uma parceria com os professores
em nome dos alunos da rede municipal
de POA, a fim de melhorar os
indicadores, alcançando os índices do
IDEB propostos nos Planos de Educação.
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
E CONTRA-TURNO ESCOLAR:
Intensificar esforços para oferecer
educação em Tempo Integral na rede
pública de ensino. Realizar atividades
utilização do contra-turno escolar,
utilizando a estrutura disponível das
escolas, e em parceria com instituições
ligadas ao serviço social, arte, cultura e
esportes do município.
INFRA-ESTRUTURA: Executar
programa permanente de manutenção da
infra estrutura de ensino no município,
conservando prédios, áreas de esporte e
renovação dos materiais utilizados para
o ensino.
CULTURA
Em nossos planos, a cultura obterá
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a devida relevância como fator
de integração social, educação, e
preservação do patrimônio imaterial
do município. Mas, além disso, será
reconhecida como instrumento de
inclusão social, através da geração de
oportunidades para as pessoas.
Acreditamos que as pessoas devem ter
condições de exercitar suas vocações
artísticas independentemente de sua
condição social. Entendemos que os dons
não são distribuídos na sociedade de
acordo com classes.
Precisamos encontrar, estimular e
desenvolver os talentos locais, criando
uma cidade criativa, e resgatando o
protagonismo artístico de nossa cidade
no Brasil, no Mercosul, e no Mundo.
REVITALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS CULTURAIS: Porto
Alegre possui um dos maiores conjuntos
de espaços culturais do país, que
encontram dificuldades para realizar suas
atividades de forma sustentável, a preços
que permitam aos portoalegrenses
conhecer e reconhecer sua própria
cultura. Esses espaços precisam ser
reformados, revitalizados, e voltar a
despertar o interesse de moradores e
visitantes.
APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL:
Em nossa cidade se realizam inúmeros
projetos de produção cultural, fazendo
com que a economia da cultura seja uma
das cadeias econômicas mais prósperas
do município. A administração precisa
acompanhar de perto esse dinamismo.
Iremos buscar formas inovadoras de
financiamento e apoio à produção
cultural, diminuindo a distância entre o
setor público e o privado.

DESENVOLVER POLÍTICA DE
PARCERIAS: A prefeitura deve liderar
processos de parcerias com instituições
culturais nacionais e estrangeiras,
visando a promoção dos artistas locais
no Brasil e no mundo, assim como a
atração de investimentos para o setor em
nossa cidade.
SAÚDE

“Compete ao município criar suas
políticas de saúde e também colaborar
com a aplicação das políticas nacionais
e estaduais dessa área, coordenando e
planejando as ações do Sistema Único
de Saúde (SUS) em âmbito local e,
para isso, aplicando recursos próprios
(mínimo de 15% de sua receita) e os
repassados pela União e pelo estado.”
Ministério da Saúde
Os processos do Sistema Nacional de
Saúde foram propostos com base nas
análises do Decreto 7.508/2011 em que
fica definido que as ações em saúde
são divididas em Promoção, Proteção e
Recuperação. Dentro desses parâmetros,
propomos:
1. Promover a Saúde
Ampliar os Núcleos de apoio a Saúde
da Família (NASF), conforme as normas
do Ministério da Saúde. Qualificar o
processo de alimentação dos dados
do E-SUS, implantado na Atenção
Básica, qualificando os profissionais
com objetivo de melhorar os registros
no sistema, garantindo, assim, o
aperfeiçoamento dos módulos a serem
disponibilizados pelo Ministério da
Saúde. Ampliar e qualificar as ações das
equipes saúde da família, saúde bucal,
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consultório de rua, saúde prisional e
saúde indígena.
Fortalecer a política contra o álcool e
outras drogas no município e organizar
as ações dentro da rede de cuidados,
com o objetivo de tratar os dependentes
e suas famílias. Capacitar profissionais
da saúde para atendimento adequado
aos usuários, formando uma rede de
proteção. Desenvolver campanhas
educativas em todas as comunidades,
associações, escolas, igrejas, clubes,
objetivando a prevenção da drogadição e
doenças.
Aumentar a participação da população
em geral na prática de atividade
física voltada para saúde e qualidade
de vida, observando todas as faixas
etárias e gêneros, estabelecendo um
acompanhamento mais próximo aos
idosos e grupos de risco.
Fortalecer a gestão democrática e
participativa de saúde, garantindo
a articulação com a sociedade civil,
Conselhos Municipal de saúde, e suas
respectivas representações em nível
distrital e local.
2. Proteger a Saúde
Promover a atenção domiciliar, reduzindo
internações por cuidados paliativos e
abreviando tempo médio de internação.
Garantir e melhorar o acesso da
população a serviços de qualidade,
com equidade e em tempo adequado
ao atendimento das necessidades de
saúde, mediante aprimoramento da
política de atenção básica e de atenção
especializada.
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Garantir a atenção integral à saúde
da pessoa idosa e dos portadores de
doenças crônicas.
Articular políticas na área da educação,
saúde, assistência social cultural e lazer
para atendimento especializado aos
idosos.
Garantir insumos em quantidade e
qualidade suficientes para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.
3. Recuperar a Saúde
Melhoria nas unidades de saúde
existentes, especialmente estrutura
física, equipamentos e material
permanente, para melhor atendimento
a população. Reestruturar as Unidades
Básicas de Saúdes (UBS’s)
Avaliar o atendimento realizado pelo
SAMU, melhorar e estudar sua ampliação
dentro da política de urgência e
emergência do município.

PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇAO DA
IGUALDADE
A administração municipal tem o
dever de proteger todas as pessoas
em situação de vulnerabilidade social,
principalmente aquelas que estão no
início, ou no fim de suas vidas.
PRIMEIRA INFÂNCIA: Será prioridade
do governo municipal a atenção à
primeira infância, período em que estão
em formação as capacidades motoras e
psíquicas do ser humano.

Programa de Governo

PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: Fortalecimento
de parcerias com o Conselho Tutelar
e entidades de proteção às crianças
e adolescentes. Acompanhamento
permanente das crianças e adolescentes
até a sua inserção social.
PROTEÇÃO À MULHER: A violência
contra a mulher é um problema social
silencioso, que atinge inúmeras
moradoras de nossa cidade, e que
precisa ser enfrentado em conjunto,
por todo o Poder Público. Criar, em
conjunto com o governo do Estado,
uma rede de proteção às mulheres que
inclua proteção à saúde, segurança,
e medidas de acompanhamento que
proporcionem às mulheres em situação
de vulnerabilidade uma reinserção social
digna e independente.
PROTEÇÃO AOS IDOSOS: Por que a
sociedade tem o deve de, capitaneada
pelo Poder Público, oferecer proteção
irrestrita a todos os idosos, valorizar o
seu passado e oferecer condições de
saúde, conforto, e convívio social.
INTEGRAÇÃO PARA A TERCEIRA
IDADE: Estímulos aos grupos de
convivência, às atividades culturais
e desportivas, e aos cuidados com a
saúde voltados para os idosos, irão
garantir uma terceira idade melhor. Para
aqueles que preferem trabalhar, por
opção, políticas públicas de incentivo à
contratação de mão de obra da terceira
idade, em trabalhos específicos.
ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
O município irá promover políticas
públicas que diminuam as dificuldades
enfrentadas pelos idosos e pessoas

portadoras de necessidades especiais,
em relação à acessibilidade. A estas
pessoas deve ser possibilitada a plena
inserção na vida econômica e social
e o total desenvolvimento de suas
potencialidades. Portanto, os idosos
e portadores de deficiência devem
ter assegurados o acesso aos dos
logradouros e aos edifícios de uso
público.
RESPEITO À DIVERSIDADE: Uma
das principais virtudes de Porto Alegre
é sua diversidade. Somos formados
por dezenas de origens, credos, cores
e crenças. Respeitar à diversidade de
raça, cor, religião, ou opção sexual é
um sinal evidente do amadurecimento
de uma sociedade. Combater a
discriminação, e assegurar o direito de
todos se manifestarem livremente, são
compromissos que assumimos com a
nossa cidade.
EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
De acordo com as normas da
sustentabilidade, o objetivo do
desenvolvimento econômico é o
desenvolvimento social, com respeito ao
ambiente.
Para realizar este objetivo, apresentamos
propostas que buscam estimular o
desenvolvimento econômico orientado
para a geração de EMPREGO E RENDA.
Porto Alegre precisa ser uma cidade
em que as pessoas possam realizar
seus sonhos, e um ambiente regulatório
adequado pode transformar nossa
cidade em uma referência em
EMPREENDEDORISMO. Vamos criar um
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ambiente onde todos sejam estimulados
a empreender, e em que empreendedores
do mundo inteiro sejam estimulados a
trazer seus empreendimentos para gerar
qualidade de vida. Qualidade de vida é
emprego, é desenvolvimento social.
DESBUROCRATIZAÇÃO: Facilitar a
abertura e o fechamento de empresas.
Agilidade para avaliação de licenças e
realização de vistorias. Tornar acessíveis
todos os órgãos públicos envolvidos na
abertura de empresas. Para viabilizar
o programa, firmaremos convênios
e parcerias com os demais órgãos
públicos envolvidos na abertura de
estabelecimentos empresariais.
SEGURANÇA JURÍDICA: Em uma
democracia, o cidadão precisa ter
absoluto conhecimento da lei. Mas
para isso acontecer, é preciso revisar,
simplificar e tornar claro todo o
arcabouço institucional municipal.
Eliminar interpretações dúbias, e
diminuir o abuso de poder, evitando
esperas demasiadas e instabilidades
políticas entre entes públicos e privados.
SEGURANÇA PÚBLICA: A prefeitura irá
fazer a sua parte no combate aos crimes
contra estabelecimentos comerciais,
industriais, e em seu entrono, com
investimento em espaços públicos
seguros, bem cuidados e iluminados, e
organizando um planejamento conjunto
com as forças policiais e os órgãos
competentes dos governos estadual e
federal no combate ao crime.
INOVAÇÃO: Incentivar projetos que
desenvolvam a economia criativa e os
processos de inovação. Potencializar
estudo para criar e ou ampliar o Distrito
14

Industrial para Pequenos e Médios
Empreendedores.
MEIO AMBIENTE
Ainda de acordo com as noções
de sustentabilidade, qualquer
desenvolvimento somente será
sustentável se respeitar o meio ambiente.
A seguir, apresentamos algumas ideias
para a proteção ambiental em Porto
Alegre.
PROTEÇÃO ANIMAL: Defesa e proteção
animal e ação no controle de populações
para atingir o equilíbrio ambiental e o
convívio harmonioso dos munícipes com
os animais.
TRATAMENTO DE RESÍDUOS:
Estabelecer uma política arrojada
de tratamento de resíduos, em que
as empresas emissoras de resíduos
sólidos e poluentes sejam devidamente
responsabilizadas pela sua destinação
final, nos termos da política nacional de
resíduos.
SANEAMENTO BÁSICO: Porto Alegre
está em déficit com o meio ambiente
quando o assunto é saneamento básico.
Iremos desenvolver políticas de curto e
médio prazo, com o objetivo de coletar e
tratar completamente o seu esgoto.
GUAÍBA e ARROIO DILÚVIO:
Defender de forma radical a qualidade
das águas do manancial do Guaíba,
com intervenções urbanísticas e de
saneamento em seu entorno, de maneira
a evitar o carregamento de fluentes para
estes corpos d’água.

Programa de Governo

QUALIDADE URBANA: Promover Porto
Alegre com espaços públicos vibrantes,
seguros, com usos variados e equilíbrio
de atividades distribuídas nos bairros,
reduzindo a necessidade de grandes
deslocamentos para atividades diárias e
incentivando viagens curtas por modos
não-motorizados.

MOBILIDADE URBANA
PLANEJAMENTO METROPOLITANO:
É fundamental que uma cidade
como Porto Alegre tenha projetos de
planejamento metropolitano elaborados
por profissionais com conhecimento
da função. Isso exige formação ou
qualificação de quadro técnico do
Município; elaboração de editais bem
formulados, evitando lacunas ou
entendimento dúbio, e participação da
sociedade organizada na formatação do
projeto.

transição dos transportes públicos para
energia limpa e ampliar o investimento
nos modais de alimentação elétrica.
CICLOVIAS: A utilização de bicicletas
para deslocamentos é uma tendência
mundial, que melhora a qualidade do
ar, diminui acidentes, e promove a
saúde dos usuários. Ampliaremos a
extensão e melhorar a qualidade do
Plano Cicloviário, tornando os trajetos
ciclísticos integrados e seguros, e
promovendo a conscientização da
população sobre a importância do
respeito ao ciclista.

PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE
COLETIVO: Conjunto de medidas que
possibilitarão melhoria na qualidade do
serviço, como racionalização das linhas,
qualificação e o escalonamento dos
pontos de parada, fiscalização eletrônica
e um eficaz sistema de informação
ao usuário. Também é preciso criar
incentivos para ampliação de tecnologias
verdes.
TRANSPORTE COLETIVO
SUSTENTÁVEL: Incentivar a utilização
de ônibus movidos a combustíveis
oriundos de fontes renováveis e
aproveitar de maneira crescente o biogás
extraído de aterros sanitários para a
produção de energia elétrica. Acelerar a
Candidatura Nelson Marchezan PSDB/Porto Alegre
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