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Este documento é um instrumento em que se apresenta e define o Plano de Governo do Partido 

Podemos, para a cidade de Cachoeira do Sul/RS, onde estabelece as diretrizes e as medidas que serão 

tomadas no novo governo.  

Estas ações partem de um levantamento realizado junto as pessoas da nossa cidade. 

Constituindo-se, portanto, em propostas concretas e viáveis para crescer economicamente, socialmente 

gerar uma cidade sustentável.  

As propostas ora apresentadas no nosso Plano de Governo serão de ações voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida da população, visando assegurar-lhes a igualdade de oportunidades e de 

direitos, tendo o desenvolvimento econômico-social como um desafio de todos e condição fundamental 

para tornar Cachoeira do Sul uma cidade boa de se viver.  

PODEMOS juntos transformar a nossa Cachoeira do Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O plano de governo está estruturado em pilares estratégicos que acabam 
representando, conceitualmente, a estrutura que estaremos usando para gerarmos os 
resultados, a forma como nos posicionaremos, as ferramentas e sistemas que vamos utilizar nas 
atividades, como vamos estruturar nossos processos, onde serão alocados os recursos, e quais 
projetos serão priorizados para o nosso crescimento futuro. 
 

1) Desenvolvimento de oportunidades de emprego e renda; 

2) Trabalhar com gestão de orçamentos; 

3) Desenvolvimento de ativos estratégico: Pessoas, Infraestrutura, Tecnologia e 

Financeiro; 

4) Melhoria de infraestrutura; 

5) Valorização das pessoas (humanização das relações); 

6) Mobilidade e urbanismo; 

7) Saúde e bem-estar; 

8) Desenvolvimento social; 

9) Gestão de resultados; 

10) Desenvolvimento educacional. 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 Governo; 

 Fazenda; 

 Administração; 

 Saúde; 

 Educação; 

 Infraestrutura; 

 Assistência Social; 

 Agricultura e Pecuária; 

 Desporto; 

 Desenvolvimento Econômico; 

 Gestão e Planejamento; 

 Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRAÇÃO 

Ação Pilar Estratégico 

Implementação do Diário Oficial Eletrônico Gestão de Resultados 

Melhoria e modernização dos processos  
Desenvolvimento de Ativos 

Estratégicos 

Realizar concorrência pública para concessão do 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano Municipal por 

Ônibus. 
Mobilidade e Urbanismo 

Programa de capacitação continuada do funcionalismo 
Desenvolvimento de Ativos 

Estratégicos 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  

Ação Pilar Estratégico 

Atração de novas empresas 
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Fazer a SMAP uma pasta pilar para o desenvolvimento do 
município 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Incentivar o empreendedorismo 
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Incentivo a inovação  
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Incentivar o mercado local 
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Fomento a agricultura comercial  
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Plano de Incentivo ao pequeno e médio agricultor e 
pecuarista 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Programação de Apoio as empresas pós pandemia 
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Incentivo à criação de novas agroindústrias e 
ampliação das já existentes; 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Foco no desenvolvimento de pesquisas para a agricultura 
em geral e agricultura familiar 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Inserir parcerias de universidades no setor privado  
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Valorização das feiras dos agricultores; 
Desenvolvimento de oportunidades 

de emprego e renda; 

Implantação do Sistema Municipal de 
Inovação, com criação de uma incubadora de startups em 

parceria com as universidades 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão 
para o fortalecimento das principais cadeias produtivas 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

Revisão do Prodic - Plano de incentivo a micro e medias 
empresas para auxiliar na geração de empregos e trazer 

mais 
investimentos para economia do município 

Desenvolvimento de oportunidades 
de emprego e renda; 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Ação Pilar Estratégico 

Melhoria da estrutura da Defesa Civil Valorização das pessoas 

Programa de incentivo ao primeiro emprego  

Programa de capacitação profissional Valorização das pessoas 

Plano de redução do déficit habitacional Valorização das pessoas 

 

DESPORTO 

Ação Pilar Estratégico 

Incentivo as ações de entidades, reconhecidamente, para 
ações esportivas e de lazer 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Inclusão dos educadores físicos no programa saúde da 
família; 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Criar programas para grupos especiais para a prática de 
atividade física (gestantes, hipertensos/diabéticos, 

cardiopatas e outros); 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Envolver a comunidade em atividades esportivas e de 
lazer organizando espaços de lazer, recreação e atividades 

esportivas 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Investir na ampliação, construção, reforma e manutenção 
dos espaços esportivos e de lazer 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Investimento no esporte e em atletas da cidades 
Saúde e bem-estar / Valorização das 

Pessoas 

 

EDUCAÇÃO 

Ação Pilar Estratégico 

Respeito e valorização do magistério municipal Desenvolvimento educacional 

Plano de Capacitação para profissionais da educação Desenvolvimento educacional 

Programa de incentivo à leitura Desenvolvimento educacional 

Valorização da cultura e do talento local Valorização das pessoas 

Plano estratégico de melhoria do IDEB Desenvolvimento educacional 

Plano de referência para polo educacional Desenvolvimento educacional 

 

FAZENDA 

Ação Pilar Estratégico 

Auditoria nas contas e FAPS Gestão por Orçamento 

Investimento em tecnologia para desburocratização 
Desenvolvimento de Ativos 

Estratégicos 

Plano de Controle de Perdas Gestão de Resultados 

Plano de recuperação de dividendos Gestão por Orçamento 



Programa de combate à sonegação Gestão de Resultados 

Teto de gastos para cumprimento do orçamento e fluxo de 
pagamento 

Gestão por Orçamento 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO 

Ação Pilar Estratégico 

Implementação do sistema BSC Gestão de Resultados 

Plano de incentivo a energia renovável 
Melhoria da infraestrutura / meio 

ambiente 

Criação do sistema municipal de proteção animal Meio ambiente  

Ampliação do projeto de videomonitoramento Melhoria da Infraestrutura 

Projetos de valorização da Área do Rio Jacuí Mobilidade e Urbanismo 

 

LAZER E TURISMO 

Ação Pilar Estratégico 

Incentivar e fomentar o turismo Desenvolvimento Econômico 

Viabilização de novos espaços de lazer Valorização das pessoas 

Desenvolver o turismo rural Desenvolvimento Econômico 

Atuar próximos aos eventos turísticos  Valorização das pessoas 

  

INFRAESTRUTURA 

Ação Pilar Estratégico 

Investimento em Máquinas e Equipamentos Melhoria da Infraestrutura 

Maximização do Plano de Calçamento de vias Mobilidade e Urbanismo 

Maximização do Plano de Iluminação LED Mobilidade e Urbanismo 

Melhoria  da infraestrutura das escolas Melhoria da Infraestrutura 

Melhoria  da infraestrutura das ESF Melhoria da Infraestrutura 

Melhoria das praças públicas e áreas de lazer Melhoria da Infraestrutura 

Plano de recuperação e monitoria de estradas e pontes do 
interior 

Melhoria da Infraestrutura 

Implementação de Bases de Apoio no interior Melhoria da Infraestrutura 

 

SAÚDE 

Ação Pilar Estratégico 

Investimento e melhoria da UPA 
Saúde e bem-estar / Valorização das 

Pessoas 

Ampliar e melhorar a logística de distribuição de 
medicamentos essenciais para a população de baixa renda 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

Reforçar o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) 
Saúde e bem-estar / Valorização das 

Pessoas 

Investimento na medicina preventiva nas localidades do 
interior e perímetro urbano 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 



Plano de ação sanar a demanda represa de consultas e 
exames 

Saúde e bem-estar / Valorização das 
Pessoas 

 


