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A CIDADE 

 

Em 08 de agosto de 2020, Cachoeira do Sul completou seu 

bicentenário de existência, coincidentemente, neste mesmo ano de 2020 haverá 

eleições municipais, momento em que os cidadãos terão a oportunidade de 

decidir qual “Cachoeira” querem construir para os próximos 200 anos. Essa 

construção perpassa pela escolha de qual projeto político assumirá o executivo 

municipal. 

Para um bom projeto político, exequível e satisfatório, precisa 

que seus idealizadores partam de uma análise da realidade socioeconômica do 

município, resultante de um diagnóstico preciso das necessidades mais urgentes 

e da construção das ferramentas necessárias para atingir estes novos objetivos. 

Dessa forma, deverão ser observados os problemas que são 

diretamente responsáveis para o desenvolvimento da cidade, tais como os a 

seguir demonstrados. 

 

 

Fonte: SICONFI 



 
 

 3 
    

Esse quadro nos apresenta um panorama preocupante, ao longo 

dos últimos anos nosso município vem gastando mais do que arrecada, trazendo 

como consequência os déficits como do fundo de aposentadoria dos servidores - 

FAPS e falta de condições de investimentos em melhorias da cidade. Essa falta 

de rigor nas contas públicas tornou o município estéril financeiramente e 

extremamente dependente de recursos da União e do Estado. 

 

 
Fonte: SICONFI 

 

 

Dentro desse contexto de falta equilíbrio fiscal, há outra 

preocupante problemática que envolve o destino dos poucos recursos 

arrecadados, na falta de estratégias criativas e inovadores para desenvolver a 

economia o município, mais de 50% desses escassos recursos são consumidos 

com folha de pagamento e demais encargos dos servidores. É absolutamente 

inviável pensar em investimento na construção de soluções para as necessidades 

do município sem que exista um equilíbrio nas despesas. A redução de cargos 
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comissionados e funções gratificadas são urgentes, além da busca de novas 

fontes de receita para compensar os gastos internos fixos.   

 

 

Fonte: RAIS 

 
Toda cidade, estado ou nação desenvolvidos economicamente 

buscam atingir a condição de pleno emprego de sua mão de obra ativa e 

desenvolver os setores que produzem valor agregado, gerando os postos de 

trabalho com maior qualificação técnica e melhores salários. O setor que possui 

essas qualidades é o industrial, combinado com o tecnológico. Como mostra o 

quadro acima, o foco histórico era somente o agronegócio, infelizmente esse 

setor é predominantemente exportador, não gera grande fluxo de recursos via 

impostos municipais, a arrecadação fica majoritariamente com a “União” e não 

necessita de mão de obra qualificada, e, tão pouco, um grande número de 

funcionários, os maquinários suprem a mão de obra humana. Contudo, nosso 

município possui um grande número de pessoas com idade para estarem ativos 

no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho de Cachoeira do Sul não 

possui a necessidade de novos empregados, visto que os setores que mais 

necessitam de mão de obra não receberam os investimentos e apoio necessários 
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para seu desenvolvimento nas últimas décadas. Como consequência, há uma 

drástica redução do emprego formal na cidade, gerando um grande número de 

trabalhadores informais (não participam da contribuição tributária) e, 

evidentemente, um grande número de desempregados, que se somam aos 

cidadãos que acabam se mudando para outras cidades com o objetivo de buscar 

aquilo que mais dignifica o ser humano – um trabalho com remuneração justa. 

 

 

 

 

 
Fonte: RAIS 
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Fonte: Inep 

 

Além da arrecadação do município, seus gastos e geração de 

emprego e renda, o PSB – Municipal tem a preocupação focada neste outro dado 

preocupante, nossa cidade não consegue atingir os índices de qualidade de 

ensino de outros municípios gaúchos, estando bem atrás dos municípios 

concorrentes. Sem educação de qualidade, que promova o desenvolvimento de 

cidadãos preparados para a vida, nada poderá ser construído, pois o maior 

patrimônio são os sujeitos que compõem o conjunto da população de nossa 

cidade. É de extrema urgência que recebam uma educação de qualidade para ser 

criada uma sociedade desenvolvida, com capacidade de se adequar aos novos 

contextos econômicos e tecnológicos bem como capaz de construir soluções 

úteis para resolver os problemas resultados do entrechoque social do dia-a-dia 

das relações humanas.   

Para solucionar esses problemas, apresentamos 09 (nove) eixos 

propositivos, a seguir descritos. 
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EIXOS PSB 2021/2024 

1. SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE: saúde – agilizar atendimentos; 

educação – qualificar indicadores; atendimento com agilidade, mobilidade 

e precisão – ampliação e melhoria contínua das ruas, avenidas e estradas, 

identificação das ruas, bairros e setores públicos. 

 

2. FUNCIONALISMO PÚBLICO MOTIVADO: realizar cursos de 

aperfeiçoamento; implantar reconhecimento através de indicadores de 

produtividade e desempenho dos servidores; manter e implementar plano 

de carreira; realocar os funcionários concursados em suas respectivas 

áreas; pagamento do FAPS. 

 

3. RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS: realizar auditoria criteriosa 

para identificação de todas as despesas e redução de secretarias, CC’s e 

FG’s. 

 

4. RENOVAÇÃO ÉTICA: implementar uma relação de responsabilidade 

social através da participação efetiva dos conselhos municipais. 

 

5. ATENDIMENTO AOS VULNERÁVEIS SOCIAIS: dedicar especial 

atenção aos moradores residentes em áreas de risco, em locais sem 

infraestrutura, moradores de rua e às pessoas com deficiência. 

 

6. GERAÇÃO DE EMPREGOS: criação de um comitê de 

desenvolvimento para a captação de investimentos externos de 

empreendedores que sejam capazes de gerar empregos; criação de 

programa de incentivo aos empresários locais para geração de novos 

postos de trabalho, com a isenção de impostos e tributos municipais pelo 

período de um ano. 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO: investimento no zoológico 

municipal, ponte de pedra, estação férrea, prédios históricos, museu 

municipal, entre outros. 

 

8. FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA: criação da 

Guarda Municipal. 

 

9. EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO: ampliar seus limites com 

mais vias para favorecer a circulação entre bairros e o acesso entre zona 

leste e centro comercial do município. 
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TEMAS PRIORITÁRIOS 

1. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

RECURSOS HUMANOS: 

 

1.1. Proceder à Reforma Administrativa; 

1.2. Fiscalização da execução do orçamento com análise criteriosa de todos 

os contratos existentes para avaliar relevância e necessidade; 

1.3. Pagamento em dia do FAPS, e 

1.4. Diminuição de CC’s, FG’s e Secretarias Municipais. 

 

2. HABITAÇÃO POPULAR: 

 

2.1. Investir na serraria e marcenaria das Três Vendas para construção de 

casas emergenciais de baixo custo, e 

2.2. Elaborar e implantar projetos habitacionais com a observação da cultura 

e história das famílias contempladas, para reduzir os conflitos de adaptação 

com o novo ambiente. 

 

3. TURISMO, ESPORTE, LAZER E EVENTOS: 

 

3.1. Apoio à parada do Orgulho: PcD’s – pessoas com deficiência e 

LGBTQIA +  lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, Queers e famílias; 

3.2. Revitalização da infraestrutura dos locais de lazer; 

3.3. Apoio aos esportes amadores e profissionais; 

3.4. Aumento do orçamento para esporte; 

3.5. Qualificação dos pontos turísticos, principalmente relacionado ao 

acesso, e 

3.6. Apoio a eventos culturais e festivos. 

 

4. MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA: 
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4.1. Licitação do transporte coletivo público; 

4.2. Ampliação da iluminação com LED no Município, e 

4.3. Realização de novas pavimentações e recuperação constante da malha 

existente. 

 

5. SEGURANÇA: 

 

5.1. Criação da Guarda Municipal; 

5.2. Apoio político na ampliação do Presídio Estadual; 

5.3. Revitalização do serviço dos Agentes de Trânsito (criar programas 

educacionais para um trânsito mais seguro, incluindo palestras nas escolas e 

outras atividades afins), e 

5.4. Apoio e acompanhamento de ações de prevenção à violência contra à 

mulher, em conjunto com a BM e Polícia Civil. 

 

6. ECONOMIA E MOBILIDADE SOCIAL: 

 

6.1. Aquisição de áreas para aumentar a industrialização via PRODIC; 

6.2. Criação de um Plano Diretor para o interior; 

6.3. Manutenção constante de pontes e estradas; 

6.4. Incentivo às empresas locais para geração de empregos; 

6.5. Incentivo para criação de novas agroindústrias familiares e 

modernização das existentes; 

6.6. Promover e participar da integração regional; 

6.7. Qualificação do transporte coletivo público municipal através da 

licitação do serviço, e 

6.8. Atrair novas indústrias, oferecendo incentivos fiscais. 

 

7. SAÚDE E MEIO AMBIENTE: 

 

7.1. Criar ambulatório para atendimento acolhedor aos Transgêneros; 
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7.2. Acolhimento com respeito e excelência em todas as instâncias do SUS 

no Município; 

7.3. Garantir saúde integral de pessoas em vulnerabilidade social, 

disponibilizando albergue em condições adequadas; 

7.4. Implantar Campanhas Educacionais de combate aos lixões e aumentar a 

fiscalização para coibir descarte de lixo em locais inapropriados; 

7.5. Reavaliar e implantar tele agendamento para consultas e exames; 

7.6. Contratação de médicos especialistas; 

7.7. Atenção especial ao CAP’s; 

7.8. Elaboração do Plano Municipal de Arborização; 

7.9. Criar e implantar Projeto de castração para animais de rua, e 

7.10. Construção de usina de triagem de resíduos sólidos e instalação de 

quatro “ecopontos”. 

 

8. EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: 

 

8.1. Qualificação continuada para os professores que atuam em sala de aula; 

8.2. Introdução, de forma opcional, da disciplina de robótica educacional; 

8.3. Oferta de cursos de qualificação profissional para a população da 

periferia; 

8.4. Atrair cursos técnicos e superiores para ampliar mão de obra 

qualificada; 

8.5. Ampliação do atendimento de educação infantil, visando proporcionar a 

permanência do profissional e dos pais nos seus trabalhos; 

8.6. Disponibilidade de redes de internet para escolas urbanas e rurais; 

8.7. Dar condições de acessibilidade aos professores e alunos da rede 

municipal às escolas; 

8.8. Criação de turno integral, gradativamente, e 

8.9. Garantia de pagamento do piso salarial do magistério público municipal; 
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AÇÕES PRÁTICAS PSB 2021/2024 
 

1. FAPS: pagar em dia as parcelas mensais e destinar 20% do valor 

arrecadado com a cobrança de ações judiciais para cobertura dos 

parcelamentos. 

 

2. HABITAÇÃO POPULAR: adquirir área e construir 300 habitações 

populares, sendo, dessas, 30% destinadas, preferencialmente, a pessoas 

negras inscritas no Cadúnico. 

 

3. INCENTIVO À GERAÇÃO DE EMPREGO: isentar, no primeiro ano 

de funcionamento, todos os tributos municipais de empresas que se 

instalarem no município, e 30% para empresas locais que ampliarem o 

quadro de funcionários, exceto o IPTU. 

 

4. INCENTIVO EMPRESARIAL: adquirir dez hectares de terras e criar 

loteamento industrial para instalação de novas empresas e implantação de 

um berçário industrial. 

 

5. REFORMA ADMINISTRATIVA: realizar auditoria criteriosa para 

racionalização das despesas, redução de secretarias, CC’S e FG’S. 

 

6. INCENTIVO À SEGURANÇA: criar Guarda Municipal incorporando o 

setor de trânsito. 

 

7. RESPOSTA AO CIDADÃO: estabelecer prazo de sete dias corridos 

para dar respostas de solicitações enviadas à prefeitura municipal. 

 

8. PREFEITO NOS BAIRROS E DISTRITOS: proceder ao atendimento 

direto do prefeito e dos secretários municipais nos bairros e distritos, 

conforme cronograma trimestral. 

 

9. INCENTIVO SOCIAL: criar cadastros das instituições filantrópicas que 

tenham CNPJ, estejam regularizadas, cumpram plenamente seus estatutos 

e que atendam crianças e adolescentes carentes, disponibilizando apoio 

técnico para captação de recursos externos. 

 

10.  FORTALECER AS ATIVIDADES CULTURAIS: incentivar eventos 

culturais e apoiar os órgãos de cultura no Município. 
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11.  FORTALECER A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO: torná-la 

fonte de captação de recursos através da elaboração de projetos que 

atendam programas e editais federais nas áreas do turismo, cultura, lazer, 

obras e investimentos no município. 

 

12.  INCENTIVO AO MEIO AMBIENTE: construção de usina de triagem 

de resíduos sólidos e instalação de “ecopontos” para receber o material 

descartável. 

 

13.  AMPLIAR E MODERNIZAR AS SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO 

E IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NA 

ZONA URBANA E NO INTERIOR. 

 

14.  MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS: criar um raio geográfico, 

a partir de um marco referencial, para manutenção de ruas e estradas do 

interior com maquinário público. Nas localidades mais distantes o serviço 

será terceirizado. 

 

15.  INCENTIVO À AGRICULTURA E À AGROINDÚSTRIA 

FAMILIAR: criar um programa de apoio técnico para a produção 

agrícola e agroindustrial com ênfase nas boas práticas de produção e 

comercialização. 

 

 

Cachoeira do Sul-RS, dia 17 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

PSB/RS  

Cachoeira do Sul-RS 


