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A MUDANÇA QUE VEM DO POVO é  o nome do nosso Projeto. Projeto que é nosso, seu e de muitos 
cidadãos que estão se juntando a nós para, no dia 15 novembro, validar um projeto NOVO, de renova-
ção e de verdadeira mudança na forma de Administrar nossa cidade.

Os SONHOS do nosso Povo estão sendo atrapalhados pela ausência de ações, projetos, moderniza-
ção e principalmente pela falta de prioridade dos gestores. 

 Cachoeira não pode mais andar para trás.
 É hora de promover mudanças, transformações e gerar oportunidades.

 Para ter EMPREGO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA digna, uma cidade precisa de certe-
zas. A administração precisa saber para onde vai e como vai. 
       
Este Plano de Governo para 2021-2024, com as propostas de Gestão para o município de Cachoeira 
do Sul, será defendido por nossas candidaturas. Eu, Leandro Balardin, candidato a prefeito e Leidy 
Marques, para vice-prefeita, representando o PSDB, PTB, PRTB e DEM.
   
Este plano foi construído com muitas informações, ajudas, pesquisas e contribuições. Uma das fer-
ramentas que buscamos para ouvir a comunidade foi por meio do projeto “DIGA – Tua opinião tem 
valor!”. O “DIGA” foi realizado por uma plataforma virtual para possibilitar a participação de cente-
nas de Cidadãos. 

O “DIGA” deu voz às ruas e ao interior do município. Acreditamos que para uma cidade ter RUMO é 
preciso ouvir mais o seu Povo e valorizar o PROTAGONISMO do cidadão. E, sem dúvida alguma, será 
assim que vamos governar Cachoeira do Sul.

 APRESENTAÇÃO



Acumulamos capacidades e credenciais para dirigir Cachoeira do Sul para um 
rumo novo e com uma direção mais segura. Queremos o cidadão cachoeirense 
como nosso parceiro. Projetos importantes serão tocados. Projetos paralisados 
e importantes serão buscados. Ideias novas e novos projetos serão bem-vindos, 
mesmo que sejam para resolver velhos problemas.
      
Ao nosso lado, temos um grande time reunido. São as pessoas que nos movem 
para enfrentar as dificuldades, porque estão conosco. Nosso time tem cidadãos 
comuns e líderes políticos e não temos a pretensão de apresentar um plano pron-
to, pois ouvir as pessoas dá bagagem para sabermos fazer o melhor para todos. 
Um Plano de Governo bom é um plano sempre em aperfeiçoamento. Afinal o 
mundo muda a todo instante.
    
Vamos ter sempre em mente a valorização dos desejos coletivos, mas que não 
seja um peso para o cidadão, promovendo a iniciativa, a liberdade, a igualdade e a 
realização das pessoas que vivem e trabalham em nosso solo.
     
Trabalharemos focados em uma administração com menos burocracia, com uma 
gestão mais moderna, mais parceira e responsável com cada centavo do dinheiro 
público. Não vendemos falsas esperanças, não prometemos o inatingível. E tam-
bém não requentamos promessas infundadas. Não queremos ser mais um Go-
verno com sonho de ser prefeito e vice. 
     
Administraremos Cachoeira do Sul junto com a comunidade, servidores, com os 
próprios jovens e as pessoas experientes. Nosso comprometimento é trabalhar e 
fazer sempre o MELHOR POSSÍVEL. Como gestores públicos, vamos estar SEM-
PRE ALERTAS para encontrar soluções aos problemas do município, obedecendo 
a critérios em cada área de acordo com as PRIORIDADES MAIS URGENTES e NE-
CESSIDADES BÁSICAS. 

Assumimos o compromisso de MUDANÇA DE VERDADE e da RENOVAÇÃO. Nossa determinação diária 
e vontade de trabalhar são enormes. Queremos ajudar nossa terra a plantar sementes para que tenha-
mos um novo rumo, e, num futuro próximo, possamos ter uma cidade melhor para os filhos desta terra.  

 Por isso, alertamos que nós, cachoeirenses, já sofremos demais com falácias e planos inexequíveis, 
dependentes da vontade do gestor, dos arranjos, de conivências políticas e até mesmo interesses pes-
soais. Nas últimas três gestões, a cidade não tem mudado, não melhorou e não progrediu. 
      
Ao longo deste plano, apresentamos à nossa Cachoeira propostas abrangentes, que são alguns de nos-
sos objetivos, sem medidas irreais, e sem promessas inaplicáveis. Estas ideias não estão fechadas, 
não são finais e estarão abertas para receber as suas sugestões. Vamos trabalhar para fazer mais com 
menos.  
 
 Todos os eixos e áreas da gestão possuem a sua importância. E todas as medidas empreendidas de-
vem ser bem pensadas e em harmonia. 

Entre nossas prioridades elegemos EMPREGO, SAÚDE E INCLUSÃO, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, 
ORGANIZAÇÃO, DESBUROCRATIZAÇÃO e MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, apoio às CAUSAS SOCIAIS, 
COMUNITÁRIAS, CULTURAIS e ESPORTIVAS, o DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÂVEL E 
O TURISMO, além de valorizar o talento nato do nosso homem do campo em sua atividade rural, dire-
cionando maiores investimentos e apoio em infraestrutura na gestão do agronegócio para o desenvol-
vimento do setor agropecuário-industrial.  

Seremos propositivos e resolutivos na melhoria da qualidade da prestação dos serviços à comunidade 
em áreas como a Assistência Social, Habitação, Agricultura, na própria Administração, Trânsito, Lazer, 
entre outros. 

Há uma questão que nos incomoda muito que é a péssima situação de nossas estradas do interior do 
Município. Isso tem sido um gargalo na nossa infraestrutura e tem penalizado todo Município. Precisa-
mos de boas estradas para uma melhor mobilidade da população, bem como para escoar a nossa pro-
dução.  

Idealizamos também um conjunto de ações para geração de empregos e renda visando ampliar oportu-
nidades sociais e de trabalho, através do fortalecimento, melhoria, divulgação e organização de nossos 
Distritos Industriais.



 DIRETRIZES TRAÇADAS:
      PLANEJAMENTO, ECONOMIA E QUALIDADE 

> Reorganização administrativa profunda e mais moderna: administração otimizada, democrática, dinâmica e 
mais eficiente.
> Gerar Emprego e Renda para que a cidade se desenvolva mais e melhor;
> Um Programa permanente de Zeladoria da Cidade;
> O Desenvolvimento Rural com projetos reais e de valorização do interior;
> Uma Gestão com Metas e objetivos transparentes, divulgando seus resultados e monitoramento de cada ação 
de governo; 
> Um Governo com Estratégias firmes na Educação, Saúde e Proteção Social;
> Um Governo com Foco na Gestão Eficiente para evitar desperdício de recursos públicos, com fiscalização e ar-
recadação   produtiva;
> Incentivar a Economia Criativa como estratégia de crescimento, que estimula e engloba atividades de produtos 
ou serviços a partir do conhecimento, como o turismo, cultura, mídias, inovação, tecnologia, dentre outras, que re-
presentam cerca de 3% do PIB brasileiro. Segundo a UNESCO, esses produtos e serviços integram uma “importante 
força transformadora” em todo o mundo;
> Um Governo Transparente no uso do recurso público para evitar o mal feito e que combata a CORRUPÇÃO.

 MACRO OBJETIVOS: 
> O protagonismo e o respeito ao cidadão: cidadania já, com amplo desenvolvimento humano;
> Desenvolvimento Sustentável com oportunidades para todos os cachoeirenses;
> Transição segura para uma economia forte;
> Governo verdadeiro, dinâmico e participativo, com a Prefeitura a serviço de toda Cachoeira do Sul.



LEANDRO BALARDIN 
Exerci funções em gestão pública que me qualificaram para essa missão. Fui verea-
dor por dois mandatos o que me fez conhecer os verdadeiros problemas da cidade. 
Exerci o real papel do vereador, como fiscal do povo. No parlamento fui eleito pelos 
meus pares o presidente mais jovem da história da Câmara.
Trabalho desde os 14 anos de idade, busquei a minha formação no Direito, ousei 
empreender e a também me dedicar à vida pública.

Recentemente, adquiri valiosas experiências como gestor na prefeitura da Capital, 
nas áreas do Trabalho, Emprego e Renda; do Turismo e Eventos; na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.Preparei-
-me e me qualifiquei para ser Prefeito! Estou capacitado para ser PrefeIto. 

Sinto-me capacitado para trabalhar pela comunidade e para dar um futuro melhor e mais digno ao povo. Faremos 
um governo de prioridades e cuidando melhor da cidade. Acredito na minha parceria com a Leidy Marques como  
vice-prefeita, que em muito vai me ajudar e contribuir. Vamos, juntos, organizar a gestão para melhorar a vida do 
povo. 

Quero ser prefeito para implantar uma nova prática político-administrativa na construção de um futuro melhor 
para Cachoeira do Sul. Preparar e fortalecer Cachoeira a uma condição de polo regional de desenvolvimento. 

Estabelecer um planejamento com uma visão estratégica do futuro, identificando oportunidades para vários seto-
res de nossa economia, propondo soluções a partir de uma gestão de diálogo e propondo um PACTO PELA CIDA-
DE. 

Superar é uma necessidade no empreendedorismo e entendemos ser factível a realização das ações propostas 
para alcançar nosso objetivo final – a qualidade de vida do cachoeirense.
Sabemos que a crise econômica está se transformando em crise social, pois está deixando pessoas desemprega-
das. E isso vai impactar na gestão de nossa cidade. Sabemos dos impactos da crise provocada pela pandemia e 
suas consequências sociais. 

O nosso grande desafio é encontrar o melhor caminho com menos dinheiro.  Por isso, estamos apresentando pro-
postas criativas, que demonstram como vamos fazer mais com menos recursos financeiros. O desafio não é fácil, 
mas hoje é o único caminho para podermos melhorar a vida das pessoas em um contexto de crise e realizar um 
bom governo. 

Vamos trabalhar de forma enérgica e responsável!

LEIDY MARQUES
Sou uma mulher de 41 anos, casada, que já passou por inúmeras lutas, 
dores, doenças e perdas, entre as mais doídas a de 6 (seis) gestações, 
mas nunca perdi a esperança e a vontade de buscar e dar sentido a mi-
nha vida e daqueles a minha volta. Minha satisfação é estar rodeada de 
pessoas. Acredito que cada um de nós tem uma missão nesta vida e 
batalho dia a dia para cumprir bem a minha.

Gosto de conquistar meu espaço com esforço e busco estar sempre 
preparada e qualificada para os desafios que me são impostos.

Como profissional, tenho atuação séria e responsável com especial 
atenção aos meus colaboradores. 

Sou empreendedora e isso me exige coragem para enfrentar dificuldades e obstáculos, assim como 
visão estratégica para a busca de soluções administrativas e técnicas, entregando sempre o que há 
de melhor para clientes e amigos.

Atuei como Conselheira Tutelar. Foram seis anos de experiências que jamais serão esquecidas. Aten-
dimentos que mexeram com o meu emocional, me tornando mais sensível e empática com as pesso-
as.
     
Sou ainda Produtora Cultural, idealizadora e produtora do Rodeio “Estrelas do Laço”, evento que reco-
nheceu nosso Município como “Capital Estadual do Laço Feminino”. Hoje o evento é parte do calen-
dário oficial do Município e do Estado do Rio Grande do Sul.

Ainda nessa área, sou competidora (Laçadora) de rodeios e presidente do Clube de Laço das Estre-
las.

 Agora quero colocar meu currículo à disposição de Cachoeira do Sul, cidade na qual eu nasci e cres-
ci, dando a meus conterrâneos uma melhor qualidade de vida, especialmente na saúde, na segurança 
pública e na geração de emprego e renda para que os nossos jovens permaneçam em nossa cidade 
e jamais fiquem longe de suas famílias.





DESENVOLVIMENTO SOCIAL

> EDUCAÇÃO
1. Implantação da primeira Escola Cívico-Militar de Cachoeira do Sul.
2. Ampliar a oferta da educação infantil, promovendo a melhoria das condições físicas das 
escolas, bem como ampliar o horário de atendimento e estudar a possibilidade da mantê-
-las abertas durante todo o ano.
3. Priorizar o ensino fundamental, valorizando a aprendizagem com qualidade, promoven-
do melhorias das condições físicas das escolas e realizando projetos pilotos de ensino 
híbrido.
4. Projeto de parceria com a iniciativa privada para adoção de uniformes para alunos da 
rede municipal do ensino infantil e fundamental.
5. Diálogo, respeito e valorização do professor a começar pela garantia da volta de elei-
ções para escolha de diretores pela comunidade escolar. 
6. Secretário Municipal de Educação terá perfil técnico, com atuação e experiência com-
provada na Educação.
7. Projeto “Valoriza Professor” - Visando desenvolver ações de valorização e qualificação 
profissional dos servidores que atuam na educação.
8. Projeto “Minha Escola, Minha Casa” – Proporcionado atividades extras em turno oposto 
ao do estudo para desenvolvimento de projetos esportivos, culturais, de lazer e educativos.  
9. Projeto “Escotismo na Escola” – Oportunizar aos alunos a vivência da prática do esco-
tismo envolvendo cidadania, espírito de disciplina, valores morais e responsabilidade so-
cial e, desta forma, ajudar significativamente no combate à ociosidade e ao uso de drogas.
10. Projeto Piloto de Educação Conectada – Visando à qualificação e preparação dos alu-
nos para atividades digitais.
11. Implantar o Programa + Inclusão + Educação = Amor ao Próximo - Visa fortalecer e 
garantir uma parceria mais forte com a APAE e a AFAD, assegurando professores, apoio 
técnico e recursos para manutenção das atividades dessas instituições.
12. Diálogo permanente, franco e aberto no cumprimento integral do Piso Salarial do Ma-
gistério.

> SAÚDE

1. Projeto Mãe Cachoeirense - O projeto visa qualificar o atendimento as gestantes, em especial 
as famílias de maior vulnerabilidade social buscando garantir apoio como enxoval e assistência 
básica para a mãe e a criança.
2. O Projeto Vai e Volta com Saúde, articulado com o PSF, é um programa de agendamento e 
transporte para que o cidadão que possui alta restrição de mobilidade comprovado.
3. Reativação do Pronto Atendimento do Posto do INSS que teve suspensas suas atividades de 
plantão.
4. Ampliar o relacionamento e parceria com o HCB apoiando e auxiliando nossa casa de saúde 
na busca de mais recursos para a nossa saúde. 
5. Busca de recursos junto ao MS - Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para 
viabilizar a realização de Mutirão de cirurgias eletivas buscando zerar a fila de espera.
6. Manutenção da UPA que foi viabilizada via programa Federal, com obrigações nas três esferas 
de poderes e que tem uma vital importância para desafogar o HCB,  Postos e socorrer ao cidadão.
7. Criação do programa Acolhimento em saúde, com prioridade no agendamento de consultas e 
exames para cidadãos de grupos de risco (idosos, obesos, hipertensos, diabéticos e imunodepri-
midos).
8. Qualificação do agendamento de consultas, criação do prontuário eletrônico sistematizando 
informações dos pacientes. Ampliação e qualificação dos postos de ESF de acordo com possibi-
lidades financeiras e/ou projetos federais. 
9. Implantar projeto de Transparência sobre a posição do paciente na lista de espera para servi-
ços e/ou ações de saúde para acompanhamento.
10. Implantar projetos e ações em Saúde Bucal pelo município e ou buscar parceria com Univer-
sidades (Projeto Sorrir, Centro de Referência em Odontologia).
11. Implantação de serviços da Telemedicina.
12. CAPS - Em relação DROGADIÇÃO aos usuários quando tratados nos CAPS e mesmo inter-
nados em clínicas, não há acompanhamento as famílias que também estão doentes e precisam 
receber este usuário e saber lidar com ele. Vamos buscar alternativas de acompanhamento, para 
que não tenha recaídas e volte novamente por estar sozinho. 



8. Combate à Drogadição - As unidades sanitárias deverão oferecer profissionais capacitados 
(psicólogos, assistentes sociais e outros) para orientar e assistir os drogaditos, especialmente os 
usuários de Crack, que se alastram nos setores mais vulneráveis da sociedade. Há necessidade 
de o Município realizar convênios com entidades que realizam trabalhos de recuperação em fa-
zendas terapêuticas que já existem no Município.  A situação de drogadição deve ser enfrentada 
com equipe multiprofissional, abrangendo profissionais de psicologia, psiquiatria e serviço social, 
especializados no trato com dependentes químicos.

>  CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1. Na reforma administrativa, implantaremos a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, 
estruturando essas áreas para inovar em projetos, valorizar e ampliar ações na área da cultura, 
bem como apoiar os setores.
2. Valorização e respeito dos aspectos e bens de valor histórico, artístico e cultural.
3. Implantação do programa municipal de valorização do patrimônio histórico, com atividades 
em diversas áreas da cultura valorizando a história, os bens, os eventos e os costumes tradicio-
nais de Cachoeira, fortalecendo assim a identidade dos munícipes com a cidade, através de uma 
iniciativa em parceria com a Secretaria de Educação. 
4. Acompanhamento e cumprimento às políticas públicas norteadoras do Plano Municipal de 
Cultura.
5. Proteção aos documentos, obras, monumentos, paisagens naturais notáveis e áreas históri-
cas.
6. Incentivar a criação de novos projetos culturais na cidade, tais como os festivais de dança, 
música e teatro.
7. Estudar a implantação do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.
8. Organização e realização de eventos importantes e tradicionais já promovidos pela munici-
palidade como: Carnaval de Rua, Vigília do Canto Gaúcho e Feira do Livro e apoio aos eventos 
promovidos pela sociedade que citamos nas áreas de Turismo e Eventos a seguir.

> ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO

1. Projeto Justiça Restaurativa nas escolas – visa formar parceiras com grupos de estudos, ações 
multidisciplinares constantes com a intenção de desestimular bullying, abusos infantis de qual-
quer ordem, bem como prevenir a potencial escalada da violência na escola, buscando reparar os 
danos causados por quaisquer eventos fora da ordem natural de uma comunidade escolar.
2. CREAS Mulher - Um dos segmentos da população mais vulnerável são as mulheres. Daí a im-
portância da criação de um CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
- voltado especificamente para o atendimento às mulheres. 
3. Articulação junto ao Estado para implantação do Centro Regional de Referência do Autista em 
Cachoeira do Sul, a exemplo do implantado em Pelotas, conforme demanda já protocolada junto 
ao Estado. 
4. Projeto Maturidade Sempre Ativa, criando um espaço de Convivência Social do Idoso para a 
integração, convivência e atendimento diferenciado para a melhor idade. O espaço será um local 
de convivência, com cursos técnicos, música, dança, atividade física, artesanato e demais ativi-
dades que possam manter o idoso saudável e incluído.
5. Melhor estruturação e regulação do Albergue Municipal. Estudos e elaboração de um amplo 
projeto para captação de recursos federais para criação do projeto RENASCER CIDADÃO que será 
um  Centro de Referência Especial e de Acolhimento de moradores de rua.
6. Implantação do Projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias com cartórios e 
a Justiça para auxiliar o cidadão na recuperação e obtenção de sua documentação.
7. Sentinela – Um dos mais trágicos problemas vivenciados pelas crianças hoje no Brasil são o 
abuso e exploração sexual, sem dúvida uma das piores formas de trabalho infantil existentes, e 
que começa a crescer em nosso Município. O abuso é vivenciado, em geral, na própria família 
ou na comunidade, enquanto a exploração pode ser, muitas vezes, estimulada pela família para 
“geração de renda”. Organizar o Sentinela Municipal é fundamental para mapear pontos de explo-
ração, fazer campanhas de prevenção direcionadas para as crianças, ter um espaço organizado 
de denúncia e de tratamento para a criança e para a família que vivenciou o abuso e a exploração 
sexual. O projeto funciona como um marco que afirma que toda cidade está de sentinela contra 
esses crimes que podem ser vividos diariamente por crianças.



>  Políticas Afirmativas Sociais: Idoso, Juventude, Comunidade Negra, Diversidade, 
Mulheres

1. É compromisso de gestão que todas essas áreas terão representatividade na gestão pública 
com a devida coordenação e representatividade para atuar no desenvolvimento de suas respec-
tivas políticas públicas.
2. Escola Municipal de Cuidadores de Idosos - A população está envelhecendo e cada vez mais 
precisa de atenção, já que, em geral, as famílias não conseguem tempo suficiente para isso. 
Uma profissão que cresce a cada dia é a dos cuidadores de idosos. Mas é fundamental alertar 
que um cuidador não é apenas um empregado ou empregada doméstica. Precisa de formação, 
supervisão e acompanhamento. A Escola de Cuidadores de Idosos seria uma parceria entre as 
políticas de Saúde e Trabalho. Homens e mulheres com Ensino Fundamental completo fariam 
um curso de 90 dias e se cadastrariam no banco de cuidadores da prefeitura. As famílias pode-
riam acionar esse banco para contratar cuidadores referendados pelo curso e com supervisão 
mensal para trabalharem em suas casas.
A Escola de Cuidadores de Idosos também regularia um trabalho caracterizado por significativa 
informalidade, que precisa de atenção e acompanhamento, além de orientar as famílias sobre 
contratação, condições e jornadas de trabalho. Os cursos da Escola seriam totalmente gratuitos, 
bem como a supervisão, o acompanhamento e a intermediação.

> ESPORTE E LAZER

1. Criar o Calendário de Atividades Esportivas e de Lazer.

2. Melhorias, ampliação e qualificação dos espaços públicos de esporte e lazer em nossa 

cidade.

3. Busca de recursos federais e estaduais, via Lei de Incentivo ao Esporte Federal e Estadual 

para fomentar o esporte na cidade, bem como revitalizar as estruturas e locais esportivos 

como o Centro Esportivo Municipal e Estádio Joaquim de Almeida Vidal.

4. Estudos e projetos para recuperação de espaços para esportes em praças.

5. Busca de parcerias para patrocínio e/ou adoção legal via edital público para que empresas 

explorem publicidade em troca da recuperação dos espaços. 

6. Criação dos jogos interescolares de Cachoeira do Sul, como forma de incentivo às mais 

diversas modalidades esportivas, bem como incentivo aos atletas e esportes em geral. 

7. Implantar um módulo esportivo em áreas específicas como praça e/ou terreno ocioso a 

ser adquirido, em região que não possua nenhum espaço destinado à prática esportiva, como 

a região norte da cidade, por exemplo.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

> GESTÃO ECONÔMICA
1. Transformar a Secretaria de Indústria e Comércio em Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico – SMDE -, dotando a pasta de melhor estrutura técnica. A nova SMDE 
terá um foco no incentivo ao empreendedorismo, dedicando-se a atrair e a manter investi-
mentos, a fomentar o surgimento de novas frentes de negócio e a facilitar a diversificação 
daquelas já existentes, além de fiscalizar o correto desempenho dessas atividades. O mo-
delo atual da Secretaria é uma Lei de 1990 (Lei nº 2.366 de 16/11/1990).
2. Projeto de simplificação e desburocratização para agilizar as aberturas de empresas e 
de alvarás.
3. Criação da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda - Esta diretoria irá estimular o em-
preendedorismo, principalmente entre os jovens. Instituir programas de incentivo e qualifi-
cação profissional. Intermediar o programa Primeiro Emprego, em parceria com o governo 
federal. 

> EMPREGO E RENDA
1.  Programa “Pró-Trabalho” – Será implantado o primeiro programa na história de Cacho-
eira visando proporcionar, por meio da oferta de oficinas, capacitações, cursos de prepara-
ção e qualificação, o desenvolvimento de habilidades e capacidades para pessoas desem-
pregadas em situação de vulnerabilidade social, que buscam o primeiro emprego ou que 
necessitam a recolocação no mercado de trabalho local. O programa será uma política pú-
blica executada de forma transversal com as demais secretarias e diretorias do governo;
2. Estudo e alteração de Legislação de Incentivos - Nova Lei do Prodic, Lei 2.411/1990 que 
está desatualizada e que tem por objetivo o estimulo ao desenvolvimento por meio de con-
cessão de incentivos fiscais e outros meios.
3. Buscar alternativas para implantação do Distrito Industrial do Porto. 

> EMPREENDEDORISMO
1. Projeto Educação Empreendedora na Escola, levando para a rede municipal conhecimentos e 
noções básicas do que é empreender e como fazê-lo.
2. Desburocratizar e acelerar os processos em favor do empreendedorismo e geração de empre-
go.

> TURISMO E EVENTOS
1. Vai ser criada a Secretaria do Turismo agregada à Cultura na reforma administrativa, visando explorar, 
potencializar o setor e incentivar o turismo de eventos.
2. Elaborar e colocar em prática o Plano Municipal de Turismo.
3. Elaborar um Plano est   ratégico do Turismo para organização e qualificação do setor, bem como explorar 
suas potencialidades existentes.
4. Criar projetos e ações de formas de incentivo ao turismo histórico, divulgando os potenciais da cidade. 
5. Estabelecer uma agenda oficial de eventos do Município, com destaque para aqueles custeados, finan-
ciados e apoiados pelo governo. 
6. Apoio, parceria e incentivo para todos os eventos com engajamento e interesse popular, tais como Se-
mana Farroupilha, Romaria Diocesana, Fegaes – Festival Gaúcho Estadual Estudantil, Rodeios, Fenarroz, 
FEAPEC, Feiras de Artesanato, Mercado de Pulgas e eventos reconhecidos como de interesse da cidade. 
7. Compra de área para futura construção de um Parque Municipal de Eventos e Rodeio Público e elabora-
ção de projeto.
8. Place Branding de Cachoeira do Sul - Estudo, criação e eleição para escolha da marca da cidade. A cidade 
precisa de uma identidade visual.
9. Divulgação e promoção de roteiros e eventos turísticos por meio de implantação de Plataforma digital 
turística e redes sociais.
10. Criar o projeto Rotas Rurais e dos Arrozais, visando fomentar e valorizar a cultura do turismo.
11. Busca de emenda parlamentar para, a exemplo de Pantano Grande, Gramado e outras cidades, construir 
a primeira rua/área coberta que possa servir para eventos e shows públicos.
12. Organização e divulgação do Calendário Oficial de eventos da cidade.
13. Elaboração de projeto para valorização e divulgação da Ponte de Pedra.
14. Estudar medidas de desoneração de despesas e de um melhor aproveitamento para o Zoológico Muni-
cipal.
15. Apoio e parceria para eventos de esportes a Motores, como náuticos, de motociclismo e outros de gran-
de impacto turístico como encontro de motos e carros antigos.
16. Projeto e captação de recursos para melhoria da infraestrutura e urbanização da Praia Nova.
17. Projeto e captação de recursos para construção de Pórticos Turísticos de Acesso à Cidade.



DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

> MEIO AMBIENTE

1. Revisão do contrato de coleta de resíduos e qualificação da coleta seletiva.
2. Parceria com Universidades para qualificar o Horto Florestal.
3. Fomentar e desenvolver ações de conscientização junto à sociedade organizada. 
4. Implantação do dia oficial semanal da Coleta Seletiva.
5. Implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
6. Implantação do Plano Municipal de Saneamento.
7. Seguindo a Política Nacional do Meio Ambiente todas as secretarias municipais, prin-
cipalmente da Educação, devem estar munidas de consciência e principalmente projetos 
ambientais.
8. Implantação do Programa CACHOEIRA LIMPA - Consiste num amplo programa de pro-
teção ambiental, que compreende desde a limpeza urbana até a gestão dos resíduos sóli-
dos e coleta seletiva, a ser realizado inicialmente na zona urbana e zona rural e, posterior-
mente, propor a ampliação desse programa aos municípios vizinhos por meio da criação 
do Convênio Intermunicipal de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos. 
9. O Rio Jacuí fonte de vida - Ações e projetos na área de preservação do nosso Rio Jacuí 
serão implantadas e coordenadas pelo governo, integrando Secretarias com o objetivo 
maior pela conscientização de nosso maior patrimônio natural que é o rio.

> SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
1. Plano de requalificação do calçamento total da cidade mediante parcerias com o uso da mão de obra 
dos apenados via Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e terceirização. Ao longo dos últi-
mos anos, a cidade virou uma “buracolândia”, muitos buracos, poucas ruas e estradas.
2.  Revitalização e humanização das praças, criação de zonas de wifi livre pra levar pessoas às praças, em 
parceria com operadoras e empresas em troca de marketing para estruturar os espaços.
3. Zeladoria da cidade – Implantar um verdadeiro programa de zeladoria e serviços da cidade para melhor 
cuidar, proteger e embelezar a cidade. 
4. Propor o novo Plano Diretor para a reorganização da cidade – O Plano Diretor está há décadas desatua-
lizado. 
5. Implementação do Plano de Mobilidade Urbana.
6. Implantação do Estacionamento Rotativo nas áreas centrais da cidade em modelo e formato gestão pró-
-cidadão. 
10. Implantação de novos semáforos inteligentes, econômicos e com sinalização e tempo prioritário para 
pedestres. A cidade possui mais de 40 mil veículos que circulam quase que diariamente. 
12. Ações educativas e fiscalizatórias para o cumprimento legal e adequado das rampas de acessibilidade 
ao passeio público.
14.  Busca de recursos via emendas parlamentares para implantação de FÁBRICA DE BLOQUETES DE CON-
CRETO – A pavimentação intertravada de concreto nos últimos anos tem uma aceitação melhor por suas 
características ecológicas. É de simples instalação, manutenção e antiderrapante.
15.  PAVIMENTAÇÃO - Calçamento comunitário e via projetos, calçando ou asfaltando o maior número pos-
sível de ruas de acordo com a disponibilidade financeira.
16. Maior cuidado com nossas praças, abandonadas, sem equipamentos, sem bancos, sem playground 
para as crianças, sem pistas de passeio para caminhadas, especialmente as dos bairros pobres.
17. Celebração de Convênios com as Associações de Bairros interessadas para a preservação das praças 
e até vias públicas no tocante à limpeza.
 18. Constante manutenção das ruas não calçadas, com eliminação dos buracos e capinas dos 
inços que se formam.
19. Plano de patrolamento das ruas de chão batido com colocação de saibro, cascalho, sistema 
de drenagem da água por ocasião das chuvas, que rapidamente formam valetas ou costeletas 
que danificam os veículos dos usuários.



DESENVOLVIMENTO RURAL

>  GESTÃO RURAL
1. Implantação da super Secretaria de Desenvolvimento Rural.
2. Reorganização do Orçamento Municipal para destinação de pelo menos 50% do recurso arre-
cadado com o ITR para projetos de Desenvolvimento Rural, em especial estradas e pontes.
3. Busca de recursos federais para equipar a nova pasta de Desenvolvimento Rural com maqui-
nários.

>  INFRAESTRUTURA RURAL
1. Infraestrutura Rural - Implantação de 2 (duas) Capatazias Rurais - será implantada duas ao 
longo do governo, visando dar melhor infraestrutura para o homem do campo. Serão grupos en-
carregados de serviços de recuperação no interior com trabalho itinerante dentro de áreas distri-
tais. 
2. Iluminação na Zona Rural – Ampliação do numero de pontos de iluminação.
3. Produção Rural - Ampliação das Patrulhas Agrícolas – a área da produção rural merecerá nos-
sa especial atenção e buscaremos através de projetos recursos para incrementar a atual estru-
tura e ampliá-la.

>  APOIO AO PRODUTOR RURAL
1. Agroindústria – Fomentar o desenvolvimento da agroindústria familiar, fortalecendo o asso-
ciativismo e cooperativismo rural.
2. Criar o Selo Produto Cachoeira visando incentivar o consumo dos produtos oriundos de produ-
ção cachoeirense, em especial da agricultura familiar.
3. Preservação do espaço destinado aos produtores utilizado na Feira Livre Municipal.
4. Implantar projeto para melhor utilização e revitalização dos espaços da Feira Livre Municipal. 
5. Transferência da Casa do Artesão para o Espaço da Feira Livre Municipal.

> MOBILIDADE
1. Ciclovia - Elaborar e discutir com a comunidade acerca da implantação do primeiro trecho de 
ciclovia na cidade.

> TRÂNSITO
1. Plano de reorganização do trânsito com respaldo técnico por engenheiros de tráfego, bem 
como campanhas de conscientização.
2. Amparo aos Fiscais de Trânsito paro o correto exercício de suas funções.

> TRANSPORTE COLETIVO URBANO
1. Transporte Coletivo Digno - Novo procedimento licitatório para o Transporte Coletivo Urbano 
visando à prestação de serviço de melhor qualidade.
2. Paradas de Ônibus com Bancos - Projeto para adoção de paradas de ônibus personalizadas e 
com bancos para comodidade do cidadão em troca de publicidade.
3. Estudo para Terminal central de Ônibus – Elaboração de estudos para criação de um terminal 
central de passageiro com wifi e iluminação.

> HABITAÇÃO
1. Atualização do cadastro de famílias de alta vulnerabilidade social que buscam moradia e que 
vivem em sub-habitações ou em áreas de risco.
2. Escola Jovem de Habitação - O foco desse projeto é a profissionalização, deixando um produto 
para a comunidade. A Escola Jovem de Habitação possibilitará realizar melhorias em casas de 
comunidades mais pobres, garantir uma agenda e uma ocupação para o jovem e mexer na inér-
cia da comunidade. Os jovens passam a aprender princípios de construção civil não em salas de 
aula e laboratórios, mas nas casas das pessoas que estão precisando de um novo banheiro, uma 
melhoria na cozinha, etc. O jovem ganha uma profissão e ainda melhora a vida das pessoas da 
cidade, com foco nas famílias mais pobres e vulneráveis.
3. Implantar o Projeto Cachoeira Meu Lar, Meu Lugar.
4. Desburocratizar e acelerar os processos de regularização fundiária urbana.
5. Elaborar o Plano Local de Regularização Fundiária.



>  ESTRADAS E PONTES
1. Mapeamento de todas as pontes e estradas para implantação de programa de recuperação 
nos trechos mais críticos.
2. Programa Melhor Caminho – A partir do mapeamento dos pontos críticos, as ações serão fo-
cadas nestes pontos para a recuperação das estradas vicinais e das vias públicas.
3. Plano de Calçamento em frente às escolas da zona rural.
4. Parceria com o exército – Estudo para celebração de parcerias com o exército para recupera-
ção de trechos da malha viária na região rural do Município.

>  AGRICULTURA E PECUÁRIA 
1. Apoiar programas de incentivos em agricultura (piscicultura, fruticultura, inseminação artifi-
cial, reflorestamento).
2.  Discussão junto às entidades representativas de produtores rurais verificando suas necessi-
dades para implementação de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da agricultura 
e pecuária em nosso Município.
3. Manter a assistência técnica da EMATER aos produtores rurais sobre o quê, quanto e onde 
plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade; 
Incentivar canais de comercialização adequados aos produtores rurais; 
4. Incentivar atividades de pesquisa e fomento à diversificação das culturas agrícolas e pecuá-
rias, para reduzir a dependência da economia municipal a fatores sazonais adversos, incidentes 
sobre determinado produto; 
5. Programar prestação de serviços em parceria com os produtores; 
6. Promover medidas para aumentar a segurança no campo, inibindo atos criminosos e danos às 
propriedades rurais. 
7. Extensão Rural: Implantar um departamento específico para o auxílio aos produtores rurais nas 
questões rurais, bem como implementação e continuidade de programas existentes de aprendi-
zado (SENAR).
8. Estudar e discutir projetos de sanidade do animal e do vegetal, com o SIM VEGETAL E O SIM 
ANIMAL para melhorar sua rentabilidade, promovendo, assim, a saúde animal e pública.
9. Promover o comércio legal da produção no Município, através de uma parceria Prefeitura – 
Produtor Rural, na qual ocorra uma troca de informações e auxílios. 



DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

> GESTÃO FISCAL, REFORMISTA E EFICIENTE
1. Propor uma grande REFORMA ADMINISTRATIVA visando modernizar a máquina
pública, a economicidade e a valorização da gestão com foco em resultados e
entregas em todas as áreas públicas.
2. Gestão com Responsabilidade Fiscal - Apresentação do projeto de Lei de
Responsabilidade Fiscal Municipal.
3. Gestão eficiente com foco no resultado, implantando no primeiro dia de governo
a PAUTA DA CIDADE, iniciando uma profunda analise da Gestão Administrativa,
modernizando e reorganizando as secretarias; na Gestão Econômica, reduzir os
gastos em todas as áreas e renegociar dívidas; na Gestão Política, adotar critérios
técnicos para Secretários, Diretores e Cargos.
4. Arrecadação: Instituir o Programa Arrecadação com Eficiência que propõe a
melhor gestão de todas as receitas tributárias do município.

> GOVERNO ELETRÔNICO
1.Projeto Governo Eletrônico – Modernizar toda a estrutura de informática dos
órgãos, tornar eletrônicos os processos administrativos e proceder à divulgação dos
atos oficiais por meio de diário digital.
2. Informatização do atendimento em todas as secretarias para desburocratizar e
agilizar processos nas secretarias.
3. Recursos Humanos - Tanto a gestão pública quanto a gestão privada necessitam
de competência e seriedade gerencial, administrativa e financeira como qualquer
empresa. Vamos criar incentivos à produtividade do servidor público, estabelecer
convênios e parcerias para obter capacitação técnica especializada em diversas áreas
de atividade profissional.

> INCENTIVO AOS SERVIDORES
1. Incentivo à produtividade do servidor público. Como forma de administração e
para valorizar o servidor e gerar mais entrega ao cidadão, estudaremos uma forma de
distinguir e valorizar a produtividade do servidor, implantado um contrato de gestão
e uma forma de incentivo ao aumento da produtividade dos servidores.
2. Pesquisa e estudos minuciosos sobre a situação motivacional dos profissionais da
prefeitura de Cachoeira do Sul, permitindo avaliar cada um e estabelecer a
capacitação atual e a requerida para o desenvolvimento profissional. Com isso,
esperamos, entre outros parâmetros aferidos, conseguir dimensionar e valorizar o
potencial no recurso humano existente.

> QUALIFICAÇÃO AOS SERVIDORES
1.  Estabelecer convênios e parcerias com universidades públicas e privadas, entidades educa-
cionais e fundações para obter capacitação técnica especializada em diversas áreas de atividade 
profissional para os servidores.
2. Promover treinamento interno ministrado por funcionários de diversas áreas, com maior capa-
citação, disseminando conhecimento e técnicas para os profissionais servidores.

> PROJETO REAL DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO FAPS
1.  Estudos técnicos e Projeto de Lei para garantir medidas resolutivas com a as dívidas do Muni-
cípio, principalmente com o FAPS;
2.  Plano de reequilíbrio e recuperação do déficit com o FAPS com as principais ações:
2.1 – Revisão das alíquotas de contribuições;
2.2 – Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal para assegurar maior responsabilidade por parte 
do gestor público;
2.3 – Assegurar que toda e qualquer nova receita do Pré-sal, em um percentual mínimo de 50%, 
seja destinado para cobrir o déficit com o Faps;
2.4 – Assegurar que toda e qualquer nova receita com venda de Folha de Pagamento para ban-
cos, em um percentual mínimo de 50%, seja destinado para cobrir o déficit com o Faps;
2.5 – Elaborar a apresentar projeto de lei para garantir que esse plano de reequilíbrio e recupera-
ção do Faps seja cumprido pelos demais gestores;
2.6 – Honrar o recolhimento patronal mensal para evitar novos acúmulos de dívidas (o chamado 
“bolo de neve”).



> SEGURANÇA

A segurança não é uma competência específica do Município, mas não se pode ignorá-la, sendo 
um dos fatores que mais preocupam os cidadãos depois da saúde e da educação. A par disso, 
vamos exigir do governo estadual a presença mais forte da polícia ostensiva (Brigada Militar nas 
ruas, especialmente à noite, a fim de diminuir a criminalidade contumaz. Além disso, manter e 
ampliar, através da busca de recursos federais, o serviço de vídeo-monitoramento dos principais 
eixos viários da cidade e zona rural.

1. Fortalecer e ampliar as ações da defesa civil e manter atualizado o plano de contingência.
2. Implementar o Plano de Prevenção de Desastres Naturais, em especial as enchentes.
3. Manutenção e ampliação sistema de vídeo-monitoramento através da busca de recursos fede-
rais, contemplando os principais eixos viários da cidade e zona rural.
4. Liderar movimento regional junto ao Governo do Estado para cobrar mais efetivo, policiamento 
e estrutura para as polícias local e região.
5.  Atualizar o código de posturas do Município estimulando a cultura da paz.
6. Utilização da mão de obra prisional em obras e conservação do patrimônio público.
7. Implementar oficinas profissionalizantes para detentos do regime semiaberto.
8. Buscar novas doações junto a RGE para seguir o projeto de nova iluminação de Led.
9. Priorizar projetos de iluminação em áreas de escolas, regiões carentes e regiões de maiores 
fluxos de pessoas.
10. Mulheres em Ação - A Prefeitura deverá mapear e monitorar, a partir de seus equipamentos 
de saúde e assistência social, bem como a partir de dados dos órgãos da Secretaria de Segu-
rança Pública, os territórios da cidade com maiores índices de violência contra a criança, contra 
o adolescente, contra a mulher e de mortalidade juvenil e violência comunitária. Nessas áreas, 
deverá lançar o projeto Mulheres em Ação, selecionando mulheres com liderança comunitária, 
respeitabilidade da comunidade e proatividade para trabalharem num movimento fundamental 
de cultura da paz. Fazendo prevenção, atendendo e encaminhando casos de violência para os 
equipamentos sociais das cidades.
11. Conselho Tutelar Forte. Vamos reestruturar e priorizar a melhor estrutura para as atividades 
dos Conselheiros Tutelares. Fortalecimento e integração com o Conselho Tutelar para ampliação 
das ações voltadas para a Criança e o Adolescente;
12. Implantação do Programa de Combate ao uso de drogas.
13. Organização junto à Secretaria de Saúde a implementação de programas para conscientiza-
ção dos jovens através de palestras sobre educação sexual e gravidez na adolescência.
14. Buscar a implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;



PROTEÇÃO ANIMAL 
1. Maior atenção e ação na Saúde Animal - A Prefeitura valorizará as organizações
de proteção dos animais. Ampliar e qualificar o Centro de Proteção Animal,
ampliação e melhoria do serviço de zoonoses para efetivar a prevenção de doenças 
de origem animal, controlando, principalmente, a população de animais domésticos
soltos e abandonados na região.
2. Busca de recursos via emenda parlamentar para implantação do Castra Móvel.
3. Ações de esterilização animal universal e gratuita para cães e gatos em situações
de vulnerabilidade e para pessoas com renda insuficiente.
4. Ampliar e realização de mutirões para promover a microchipagem de toda a
população canina, felina e equina no perímetro urbano, para melhor controle de
posse responsável, bem-estar animal e controle populacional.
5. Adoção – incentivar feiras e eventos para adoção responsável dos cães
abandonados, minimizando o número de animais no canil municipal e promovendo
uma vida digna para os pets.
6.Legislação Municipal – alterações nas penalidades para maus-tratos e abandono
de animais, visando maior punição para os infratores e repasse dos valores das
multas e/ou serviços comunitários para o CEMPRA.
7. Educação – implantar um programa educacional nas escolas para conscientizar
desde cedo as crianças sobre Posse Responsável e Direito dos Animais.
8. Analisar a viabilidade da criação do Fundo Municipal de Defesa e Proteção
Animal.

CAUSAS ESPECIAIS 
PARA NOSSA CIDADE

9. Buscar o apoio da iniciativa privada para estudar a implantação uma política
pública de controle ético de populações de animais urbanos, por meio de programas
permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização cirúrgica) de cães e
gatos.
10. Ampliar ações educativas junto a escolas de modo sistêmico e continuadas em
prol da saúde dos animais.
11. Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o
levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.
12. Criar instância administrativa com orçamento definido
 
BAR AMÉRICA
1. Maior atenção e ação na Saúde Animal - A Prefeitura valorizará as organizações
 
PRAIA NOVA
1.Elaboração de Projeto para revitalização e melhoria da infraestrutura da Praia
Nova.
2. Busca de recursos federais para recuperação da Praia Nova.

CEMITÉRIO
1. Melhorias nos Cemitérios Municipais.
2. Projeto para abertura de novas carneiras.
3. Estudo para beneficiar pessoas de baixa renda para sepultamento de seus
familiares.



O prefeito existe para liderar uma cidade ao seu melhor desenvolvimento possível.
O prefeito é a autoridade que deve ser mobilizador e porta voz das bandeiras de luta da cidade.
    
Por mais que demandas dependam da força e de recursos Estaduais e Federais, o líder de uma cidade 
não pode se eximir de suas responsabilidades de ir em busca do melhor para seu POVO.

Por estas razões, entendemos que as BANDEIRAS abaixo, e toda e qualquer outra bandeira importante 
a ser levantada pelo interesse coletivo, temos o dever de representar e liderar pela concretização destas 
obras e conquistas.

São estas a principais:
 
LUTA PELO ANEL VIÁRIO
1. A luta pelo Anel Viário será constante e permanente. Pois temos a certeza que o Anel Viário será um 
novo marco no desenvolvimento do distrito industrial próximo a Empresa Screw.

LUTA PELA RST 403
1. O retorno das obras da RST 403 são importantes para o escoamento de produção na região e facilita a 
vida população. Além disso, é importante como uma nova via de acesso a cidade.

APOIO A  UFSM
1. A UFSM foi uma luta da Sociedade por mais de duas décadas. Estaremos sempre atentos e em defe-
sa da UFMS e acreditamos muito em parcerias futuras com a Universidade.

APOIO A  UERGS
1. A UERGS é uma universidade Gaúcha e que Cachoeira do Sul tem um importante Polo. Estaremos 
sempre atentos e em defesa da UERGS.

APOIO A ULBRA E OUTRAS UNIVERSIDADES
1. A ULBRA, por mais que privada merece nosso apoio e parceria constante. Assim como todas as Universida-
de e ou Instituto de Educação.

LUTA PELA FEDERALIZAÇÃO DA ESTRADA CACHOEIRA DO SUL X SÃO SEPÉ
1. A Federalização da Estrada Cachoeira do Sul x São Sepé é uma luta que pode ajudar em melhorias para a 
estrada e principalmente para a luta pela Ponte do São Lourenço.

LUTA PELO PORTO
1. O porto é um projeto antigo, difícil e complexo de execução. Se compreende a situação econômica do Esta-
do, mas de forma alguma podemos deixar de lado este projeto.

LUTA PELAS COORDENADORIAS REGIONAIS E ÓRGÃOS DO ESTADO
1. Defenderemos sempre junto ao Estado a manutenção dos órgãos estaduais. São importantes para facilitar a 
vida da população e principalmente para manutenção dos servidores e seus familiares na cidade onde fortale-
cem a economia local. 

IMPORTANTE: Outras bandeiras podem serem sugeridas pela comunidade.

BANDEIRAS DE LUTA
PELA NOSSA CIDADE



CACHOEIRA NOSSA CASA, 
FAMÍLIA E FUTURO! 

CACHOEIRA NOSSA CASA, FAMÍLIA E FUTURO. Nossa casa se chama Cacheira do 
Sul. Temos que cuidar melhor da nossa casa. Em nossa casa vive nossa família. E nos-
sa família merece de dignidade e de futuro.

Administrar e cuidar bem de nossa cidade tem semelhanças em amos trabalhar por 
uma cidade que tenha um governo com diálogo franco e aberto paracom os cidadãos.

Nossa luta constante será de mobilização da Sociedade Organizada, todas as forças 
vivas, instituições e comunidade em geral para gerar mudanças e fomentar o cresci-
mento da cidade. Há necessidade da reorganização do município em seus mais diver-
sos aspectos, e este alvo será uma meta de gestão, um objetivo constante a ser perse-
guido. Uma cidade com Plano Diretor desatualizado, sem Plano de Mobilidade Urbana, 
sem Plano de Resíduos Sólidos, sem controle e fiscalização dos contratos públicos 
fica parada no tempo e não progride. 

Vamos e queremos governar com o Cidadão, pois é ele quem sabe quais são as prio-
ridades. Há muita coisa para organizar e juntos, com a comunidade, é que poderemos 
mais.

Caminhos a seguir:

• Relacionamento amplo com a comunidade
• Visão de renovação da cidade
• Enérgico com os desafios que se apresentam.

TIRAR A NOSSA CIDADE
DAS SUAS CRISES

Vamos prover a administração pública municipal com um modelo de gestão eficiente que perm
ta com que a população seja atendida com qualidade. 
 

Para isso, vamos promover, por meio de políticas públicas de fomento e indução governamental o Crescimento econômico e Desen-
volvimento Social de Cachoeira do Sul, conforme a diretriz do art. 3º, I, II e III da CF/88, dando ênfase à erradicação da pobreza e da 
marginalização, através da redução das desigualdades, em trabalho compartilhado com a iniciativa privada, consoante o mandamento 
do art. 1º, IV da Lei Maior. 
 

Orientado por essa diretriz geral, há de se ter presente às atribuições do Município, na divisão de competências do sistema federativo 
vigorante no País, é de se destacar dentre outros cometimentos o previsto no inciso X do art. 23 da CF, que diz ser competência co-
mum da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

“Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”.
Então, uma política orientada para o Crescimento Econômico e Desenvolvimento Social de Cachoeira do Sul deve, em nossa visão, 
voltar-se para elevar o padrão de vida dos menos favorecidos, através de um trabalho indutor do poder público municipal, no sentido 
de qualificar a capacidade laborativa dos que estão mal posicionados na pirâmide de renda da população, ao lado de uma política de 
assistência social aos que, por razões de doença, idade ou qualquer infortúnio, não podem ingressar a uma atividade produtiva.
Desta forma, o trabalho básico deve ser voltado à oferta de cursos de qualificação de mão de obra, mantendo uma parceria com o se-
tor privado no sentido de auscultar as suas necessidades de mão de obra qualificada nos setores primário, secundário, e terciário.
Para tanto, criar mecanismos de atração a investimentos empresariais que gerem empregos diretos e indiretos aos munícipes de nos-
sa cidade e incremente a arrecadação municipal.  

Com isso, o crescimento econômico e desenvolvimento social tiram da pobreza os socialmente marginalizados, implica em qualifi-
car a mão de obra para o desempenho produtivo em funções urbanas e rurais, para a alocação no mercado de trabalho em atividades 
mais rentáveis economicamente. 

Eficiência no gasto público: implantaremos processos de compras padronizados e que geram ganho de escala e podem gerar econo-
mias de gastos em compras, menor número de processos de compra e mais racionalidade naquilo que a administração pública muni-
cipal necessita.

Implantação de planejamento estratégico: o planejamento estratégico gera uma visão de futuro única para o município, e se for des-
dobrado de forma adequada para as ferramentas legais, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual gerando eficiência e direcionamen-
to ao gasto público evitando assim retrabalho e despesas em políticas não prioritárias de governo.



> NOSSA CIDADE QUER MUDANÇA

Cachoeira do Sul 200 anos, uma cidade histórica e com um enorme potencial de cresci-
mento. Mas, passados 12 anos, os avanços, a modernização e a eficiência da gestão não 
surgiram. São sucessivas gestões com muitas incertezas com o futuro da cidade. Basta 
olharmos as dividas astronômicas acumuladas neste período.

Fonte: TCE – Tribunal de Consta do Estado do Rio Grande do Sul.

Não obstante as dividas históricas, geradas pela ineficiência das últimas gestões, o ano de 2020 
trouxe severos prejuízos à economia da cidade. A pandemia, diferente da visão do Secretário de 
Indústria e Comercio do atual governo, não foi benéfica. Trouxe a falência muitos negócios locais, 
empresas e retirada de postos de trabalhos. Trouxe desemprego e prejuízo aos trabalhadores e suas 
famílias.
 
A pandemia, somada aos desajustes e desequilíbrios das contas públicas, causou quebra na arreca-
dação e com grande impactos na vida de milhares de Cachoeirenses.

1. Equilíbrio Fiscal das Contas 
  - ESTUDO E SE VIAVEL, ADERIR AO PLANO DE PROMOÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL - Este pro-
grama é um novo projeto emergencial de socorro do Governo Federal para Estados e Municípios que 
está tramitando no Congresso Nacional. O programa vem ao encontro da recuperação da capacida-
de de pagamento para o período de quatro anos, a partir de 2021.

2. Reforma Administrativa 
 - REFORMA ADMINISTRATIVA - Será a catalizadora da modernização dos serviços públicos 
municipal. 
 - Será de vital importância para que possamos fazer um governo com qualidade, organizado e 
de recuperação da economia.

3. Previdência
  - A RECUPERAÇÃO DO FAPS E COMO - Com um conjunto de propostas já elencadas acima, de-
vem ser realizadas em médio e longo prazo para resolução do grave problema que vidou o Fundo de 
Aposentadoria. 
  - Buscaremos garantir a resolução do problema propondo a Lei de Responsabilidade Fiscal Mu-
nicipal e projetos de Leis para que sejam cumpridas as medidas pelas demais gestões.
  - Tudo isso será de vital importância para garantir o futuro dos servidores públicos municipal.

4. Justiça Tributária 
 - NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - Desatualizada há mais de 26 anos, se faz necessária 
à correção de distorções históricas sobre o IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana. A revisão dos valores é um importante legado às novas gerações, com respeito às diferen-
ças e contra privilégios em regiões que estão supervalorizadas e outras que não estão.



PLANEJAMENTO E VISÃO 
ESTRATÉGICA DE FUTURO

Aquele que planejar para o amanhã deve decidir o que fazer hoje, para ser realizado e compartilhado entre todos no futuro.

CONSTRUINDO O FUTURO

Mudanças de verdade exigem a participação de todos e é esse o papel do poder público. O de estimular a participação da sociedade em 
um grande projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo, que representa a solução permanente de problemas na saúde, educação, 
segurança, habitação, meio ambiente, entre outros. Não é todo dia que temos a oportunidade de mudarmos as vidas de centenas de crian-
ças, de oferecer a oportunidade de se desenvolverem intelectual, física e socialmente, dando-lhes oportunidades que de outra forma não 
teriam. Oportunidade de crescer, como pessoas e cidadãos de bem, de se tornarem pessoas sempre dispostas a aprender e empreender, 
concorrendo ao direito de terem uma saúde melhor e de construírem o próprio futuro, através do conhecimento.  A força da Educação está 
na enorme capacidade de mudança que ela pode gerar, tanto no indivíduo quanto na sociedade. Vamos trabalhar para que todas as crianças 
de nossa cidade tenham acesso à Educação de qualidade.

FAZENDO HOJE, PARA OBTER AMANHÃ!
• Vamos criar oportunidades de emprego, trazer para a região indústrias com gestão voltada à sustentabilidade e respeito ao meio am-
biente. 
• Vamos alavancar o agronegócio regional, permitindo o real crescimento da nossa agropecuária e da agroindústria. 
• Vamos poder educar melhor, com acesso a mais informação e, cada vez mais, utilizando recursos tecnológicos. Vamos nos conectar 
mais com o mundo globalizado, através da banda larga na internet. 
• Vamos poder ver nossos jovens se formarem em cursos profissionalizantes, técnicos e em nível superior, aqui mesmo, em nossa cidade. 
• Vamos ter mais eventos para a Cultura e para a Arte. Teremos mais Lazer com qualidade e locais adequados para a prática do Esporte. 
• Através do acesso aos dados públicos, vamos ajudar na gestão da coisa pública. Vamos usufruir de serviços de saúde com qualidade. 
Vamos usufruir da Cidadania, com participação e com o prazer de se sentir Cidadão. 



DEPARTAMENTO DE PROJETOS CRIATIVOS E COMPENTES 
 
Um prefeito de gestão firme e enérgica tem que saber onde buscar recursos para as demandas da ci-
dade. E nós sabemos onde estão os recursos no Governo Federal para os municípios. Precisaremos de 
projetos bem feitos, para estabelecer convênios com:

Turismo – Elaboração de projetos estratégicos para o Ministério do Turismo para busca de recursos 
para construção de centro de eventos de cachoeira do Sul, para Construção de um Pórtico de entrada 
na cidade, pavimentação de acesso a locais de eventos com fluxo turístico. 

Esportes – recursos para construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para o esporte 
em espaços esportivos do município, quadras, ginásios, e Centro Esportivo Municipal;

Agricultura – recursos para aquisição de máquinas para a renovação do parque de máquinas da prefei-
tura e patrulha agrícola, além de melhoria das estradas vicinais;

Saúde – cobrar os recursos para manutenção e funcionamento da UPA, para o SAMU, contínuas melho-
rias do HCB, dos postos de saúde e PSFs, mais médicos, medicamentos e aquisição de equipamentos 
para a rede de atenção básica do município (ser sempre parceiro do HCB);

Minas e Energia - Recursos para o projeto Cidade Luz, e para a zona rural com o projeto “Luz no Cam-
po”.



A realização dessas metas abrangentes apresentadas neste Plano de Governo exi-

ge um planejamento amplo e ousado. Exige seriedade, energia, dedicação, equilí-

brio, compromisso social e competência na gestão pública. Exige, fundamentalmen-

te, a transparência de um governo com a participação de todos, sem omissões, num 

grande mutirão de Cidadania e será alcançado, através da vontade política na gestão públi-

ca e com a participação da sociedade, com ações voltadas ao Trabalho e Desenvolvimento. 

Com o apoio e união de todos, vamos ter “uma cidade para nossa gente e de cara nova”.
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