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  APRESENTAÇÃO 

Apresentamos as principais propostas da coligação .Com a força do Povo", formada pelos 

partidos PL (Partido Liberal) e PR (Partido Republicano), tendo como candidato a prefeito, Sérgio 

Ghignatti do PL e o vice-prefeito, Oscar Sartório, para Gestão 2021-2024. 

O conteúdo foi desenvolvido a partir de experiências adquiridas ao longo de anos de vida 

pública, ouvindo os anseios da comunidade. 

Neste período pudemos executar projetos em diversas áreas de atuação do governo, sempre 

com o objetivo de obter os melhores resultados para a população. 

Para implementação do modelo de gestão proposta pela coligação .Com a força do Povo", o 

programa estabelece eixos temáticos estratégicos, os quais serão desdobrados em Programas e 

Ações Setoriais de governo com suas metas e estratégias, a serem implementadas pelas unidades 

institucionais responsáveis. 

JUSTIFICATIVA 

Elaboramos o plano de governo considerando as experiências na gestão pública municipal e 

seguimos pautados pela organização financeira e responsabilidade fiscal, respeito ao contribuinte, 

transparência, inovação e na coordenação das políticas públicas para geração de empregos, 

qualidade da educação, promoção da saúde, segurança, mobilidade e todas as demais demandas da 

população cachoeirense. 

Nosso foco segue em ouvir os cachoeirenses para compreender seus interesses e necessidades 

e fazer com que a administração pública esteja cada dia mais próxima dos seus cidadãos, pois devemos 

administrar, gerir e cuidar da nossa cidade para fazer as pessoas mais felizes.  

EIXOS TEMÁTICOS 

SOCIAL: Educação, cultura, saúde, assistência social, esporte e lazer 

ECONÓMICO: indústria e comércio, agricultura e serviços, gestão financeira, administração e 

planejamento 

INFRAESTRUTURA: transporte e mobilidade, meio ambiente e obras 



DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração pública deve ser a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento adequado das necessidades básicas 

e respeito à dignidade. 

Para isso, fortaleceremos as políticas voltadas à saúde, com objetivo de termos uma cidade 

com sistema básico mais eficiente e promoveremos hábitos e costumes mais saudáveis apostando no 

aumento da qualidade de vida. 

Estabeleceremos melhorias constantes nas áreas de educação, cultura, turismo, esporte, 

lazer, juventude, políticas públicas para as mulheres, assistência social, trabalho 

 

A eficiência da administração será buscada através da adoção de recursos de tecnologias da 

informação, reduzindo gastos e tornando os processos mais ágeis, e do aperfeiçoamento e 

qualificação da máquina pública, com a valorização e reestruturação dos quadros de servidores, 

sempre que possível. 

Primaremos pela gestão democrática, ética e eficiente, apoiada em iniciativas tecnológicas para 

assegurar a correta aplicação dos recursos públicos.  
AÇÓES PROPOSTAS 

 — EIXO SOCIAL: Educação, cultura, saúde, assistência social (defesa civil), esporte e lazer 

EDUCAÇÃO 

A melhoria da educação está diretamente relacionada com a melhoria na formação, 

capacitação, instrumentalização e valorização dos professores e profissionais da área da educação, 

sendo esses, importantes fatores para motivação dos profissionais da Rede Pública Municipal de 

Ensino, tendo como base metas e estratégias o Referencial Curricular Municipal e do Plano Decenal 

de Educação. 

Para a promoção de uma educação de qualidade e equidade propomos as seguintes ações: 

 Desenvolver um trabalho coletivo, com contratação, se necessário, de equipe multidisciplinar, 

primando pelo fortalecimento da saúde emocional dos profissionais e das comunidades escolares 

pós pandemia. 

 Ampliação da oferta de educação infantil na faixa etária de O a 3 anos, de 38% para 

50%; 

 Aprimorar as campanhas de Busca Ativa Escolar "O Futuro se Faz Agora" e 'Fora da Escola não 

Pode", de modo a garantir o acesso de todos os estudantes de 4 a 17 anos, num esforço constante 

contra e evasão escolar, principalmente dos alunos jovens e adultos (EJA); 

 Garantir a inclusão de crianças com deficiência e necessidades especiais, assegurando 

acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da rede municipal de ensino para 

este fim, mantendo e ampliando as parcerias com AFAD e APAE 



 Garantir a alfabetização de 100% das crianças até 0 2 0 ano do ensino fundamental; - Fortalecer e 

aumentar a Educação em tempo integral, ampliando o número de escolas com este fim e 

consequentemente o número de alunos atendidos na educação infantil; - Garantir por meio de 

projetos a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, por meio da melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir em todas as 

etapas as médias nacionais indicadas pelo IDEB 

 Contribuir para elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos e elevar a taxa de 

alfabetização da população com mais de 18 anos; 

Implantar políticas educacionais para o EJA (Educação de Jovens e Adultos), principalmente na 

formação de professores e capacitação para o mercado de trabalho; - Elevar a taxa de alfabetização 

da população com mais de 18 anos; 

 Fomentar parcerias com instituições de ensino superior, com intuito de estabelecer troca de 

conhecimento e fortalecimento na capacitação profissional; 

 Valorizar ao máximo possível, as iniciativas inovadoras; 

 Aprimorar projetos que envolvam a Secretaria de Saúde e Escolas para trabalharem em parceria 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos alunos e de suas famílias, cabendo à Escola 

detectar o problema e repassar para a Secretaria de Saúde, visando à higiene, educação sexual, 

gravidez na adolescência, drogas, entre outros problemas que dizem respeito à saúde, procurando 

diminuir assim o impacto da Sociedade. A escola não precisa ir até a saúde, a saúde irá até a escola. 

 Incentivar a formação de professores em nível de pós-graduação em sua área de atuação; 

 Valorizar os profissionais da educação atualizando o Plano de Carreira e tendo como referência o 

piso salarial nacional profissional; 

 Criar a lei da Gestão democrática do Ensino Público; 

 Envolver a família e a comunidade na gestão escolar pública apoiando os CPMs e 

Conselhos Escolares; 

 Criar um programa de "reforço escolar" com o objetivo de aprimoramento do aprendizado e 

erradicação do analfabetismo; 

 Fortalecer o Programa de formação continuada dos profissionais da educação, por meio de núcleo 

específico; 

 Fomentar o uso de tecnologias aplicadas à educação por meio de formação continuada, aquisição 

de equipamentos e melhoria da conectividade das escolas; 

 Informatizar a gestão educacional e escolar, garantindo a inovação de processos e transparência; 

 Aprimorar o "Programa de Assistência Psicopedagógica" nas escolas municipais 

 Investir na reforma, manutenção e revitalização das escolas e creches municipais, garantindo 

equipamentos e mobiliários escolares para as escolas da sede e do campo -Implantação de projetos 

que garantam a qualidade social da Educação e o maior tempo de permanência dos alunos na 

escola, através de projetos como: arte, teatro na escola, artesanato, oficina de arte, pintura, música, 

danças e atividades esportivas; 

Manter e melhorar a alimentação escolar e verificar todas as possibilidades de aproveitamento dos 

produtos da agricultura familiar; 

 Manter e melhorar, quando necessário, o transporte escolar, disponibilizando veículos adequados e 

renovando a frota; 

 Aprimorar as parcerias com as universidade de forma promover a interlocução entre educação 

básica e ensino superior; 

 Fortalecer a COMDECAMPO (Comissão Municipal de Educação no Campo); 

Estimular nas escolas a cultura da Paz, por meio da implantação de Práticas Restaurativas, previstas 

na Lei Municipal. 



CULTURA 

- Planejar, propor, promover, articular, coordenar, integrar e avaliar as políticas e açóes do Plano 

Municipal de Cultura vigência de 2016 a 2025. 

- Promover atividades relativas ao desenvolvimento cultural do Município através de ações formativas 

e informativas com a participação dos indivíduos proporcionando visibilidade, resgate a cidadania e 

melhorias da qualidade de vida. 

- Fomentar e estimular o fazer cultural em todas as suas manifestações, com o acesso aos bens 

culturais e a expansão do potencial criativo dos trabalhadores e fazedores de culturais 

- Preservar a herança cultural de Cachoeira do Sul por meio da guarda, da pesquisa, da conservação 

e restauração do patrimônio e acervo histórico-cultural; 

- Expandir o intercâmbio cultural com instituições públicas e privadas, secretarias locais, visando a 

difusão dos aspectos culturais em benefício a comunidade; 

- Promover a manutenção dos departamentos e espaços culturais públicos; - Implantação do Sistema 

Municipal de Cultura constituído por 05 itens: Órgão gestor: hoje Núcleo Municipal de Cultura 

Conferência Municipal de Cultura 

Conselho Municipal de Política Cultural 

Plano Municipal de Cultura 

Fundo de Cultura 

- Promover e incentivar a atuação do Conselho Municipal de Política cultural junto à administração 

Pública 

 Dar continuidade aos Projetos Orquestra Escola e Musicalização no Campo da Coordenadoria de 

Projetos Sociais e Culturais; 

- Continuar promovendo a participação e visibilidade dos talentos artísticos cachoeirenses no cenário 

cultural do município; 

- Implantar a Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. 

SAÚDE 

-Atender à saúde preventiva, garantindo acesso de atendimento gratuito a todos os cidadãos; 

Ampliar a integração entre o Sistema da Saúde e o da Assistência Social de forma a fortalecer o 

acompanhamento integral do paciente; 

- Maior humanização no atendimento aos pacientes que acessam ao Sistema de Saúde, desde o 

acolhimento na chegada à unidade até o atendimento médico; 

- Qualificar a ampliar o sistema de agendamento de consultas, reduzindo as filas; 

- Reanalisar os programas de atendimentos nas unidades de saúde, bem como os serviços realizados 

por terceiros; 

- Qualificar o atendimento da Unidade de Pronto Atendimento — UPA24h, mantendo o padrão de 

satisfação acima de 95%; 

- Manter e ampliar o Serviço de Confecção de Próteses dentárias (Próteses totais e Próteses parciais 

removíveis), que atualmente chegam a um total de 100 unidades por mês, que são disponibilizadas 

aos usuários do SUS no Município de Cachoeira do Sul; 

- Ampliar a instalação de gabinetes odontológicos, bem como profissionais da área de odontologia 

para atuação junto às unidades de saúde; 



- Manter e renovar a frota de veículos ligados ao serviço de Remoções da Secretaria de 

Saúde; 

- Ampliar os atendimentos realizados junto ao Centro Clínico Princesa do Jacuí: nos atendimentos de 

fisioterapia, curativos especiais (serviço que foi criado nessa unidade) e atendimentos de gestação 

de risco; 

- Concluir a obra da Unidade de Saúde do Bairro Primavera, ampliando a rede de atendimento da 

Atenção Primária em Saúde (APS), bem como ampliar os atendimentos à população na Unidade de 

Saúde do Bairro Quinta da Boa Vista; - Reestruturar e ampliar o Programa de Agentes de Saúde; 

- Habilitar o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD;  Criar mutirões de cirurgias 

eletivas ambulatoriais; 

- Capacitar os profissionais na área de saúde, estabelecendo parcerias com os nicípios da 

região, bem como com as esferas Municipal, Estadual e Federal; 

- Estabelecer a integração da Secretaria de Saúde - SMS com a Secretaria do Trabalho e Ação Social 

— STAS, possibilitando que CRAS e CREAS, que atuem nos mesmos territórios de unidades de 

saúde possam realizar encaminhamentos aos programas de reabilitação social, bem como saúde da 

família. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As metas de Governo foram elencadas com base na realidade atual do Município visando o 

atendimento do II Plano Decenal de Assistência Social 2016 -2026: 

- Reorganizar a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social nos moldes da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, readequando cargos e funções de acordo com a demanda atuai, com a 

instituição de lei Municipal do SUAS. 

- Qualificar o Município para obtenção do reconhecimento de Gestão Plena em Assistência Social. 

- Universalizar os serviços e as unidades de proteção social básica do SUAS, garantindo a 

manutenção e a expansão com qualidade; implementando o serviço de proteção social básica no 

domicílio. 

Fortalecer os serviços e unidades de proteção social especial com garantia de oferta municipal; 

- Qualificar e ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

- Ampliar a capacidade de atendimento da equipe Volante e de abordagem social básica e 

especializada. 

- Promover a universalização do acesso ao Benefício de Prestação Continuada — BPC, alcançando 

a população idosa sem cobertura de segurança de renda. 

 Aprimorar a gestão do SUAS, através da implantação da Vigilância Socioassistencial. 

- Consolidar o Cadastro Único para Programas Sociais na gestão do SUAS; 

- Institucionalizar o vínculo SUAS, ampliando a parceria com as Entidades e Organizações de 

Assistência Social. 

- Fortalecer as estratégias de erradicação do Trabalho Infantil através da execução do 

-Desenvolver políticas públicas para negros, juventude, LGBT e população diversa, respeitando a 

liberdade e a diversidade em todos os níveis; 



- Fortalecer ações voltadas ao ACESSUAS Trabalho que objetiva promover a integração 

de usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho. 

- Fortalecer os conselhos e conferências municipais para construção democrática e participativa. 

- Ampliar as ações de capacitação e de formação com base nos princípios e diretrizes da Educação 

Permanente do SUAS. 

- Potencializar a intersetorialidade, como estratégia de gestão, visando ampliar as ofertas de 

Assistência Social com as demais políticas. 

 Fortalecer o Projeto Busca Ativa possibilitando a todas as crianças, adolescentes e 

jovens com deficiência fora da escola, de famílias inseridas no Cadastro Único, acesso e permanência 

no Sistema de Ensino, para além dos beneficiários do BPC, ampliando e aprimorando o Programa 

BPC na Escola. 

- Fortalecer e equipar adequadamente os serviços de acolhimento já existentes para crianças e 

adolescentes, pessoas com deficiência e adultos. 

Fomentar o acesso de povos tradicionais e específicos aos Serviços e Programas de Assistência 

Social. 

DEFESA CIVIL 

As apões e metas previstas têm por base legal os avanços realizados na Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil no município de Cachoeira do Sul com base na Lei Federal 12.608 de 10 de Abril de 

2012: 

- Criar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil com respectivos cargos e funções 

alterando o sistema atual de voluntariado. 

- Ampliar o número de servidores capacitados em Ações de Proteção e Defesa Civil. Atualizar o 

levantamento de áreas de risco do Perímetro Urbano de Cachoeira do Sul. Realizar o levantamento 

de áreas de risco da zona rural do Município. 

- Realizar simulados com Órgãos e Entidades que compõem a Defesa Civil Municipal. 

Ampliar as ações educativas visando a prevenção e preparação da comunidade para as ações de 

Proteção e Defesa Civil. 

-Credenciar o Município no Programa Cidades Resilientes, da UN Office for Disater Risk 

Redution.  

ESPORTE E LAZER 

As ações propostas como metas estão inseridas no Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer, PIEL, 

desenvolvido na Gestão 2017 — 2020 como seguem abaixo: 

O Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer, PIEL, é um conjunto de ações e atividades a 

serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal dos Desportos, SMD, em parceria com a comunidade 

cachoeirense desenvolvendo o esporte do lazer ao alto rendimento. O objetivo deste programa é ser 

um instrumento de fomento das atividades e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte 

e lazer em nosso Município; melhorar a qualidade de vida dos cachoeirenses, através da prática de 



atividades de esporte e lazer e revelar e incentivar os talentos cachoeirenses como atletas e equipes. 

Entre as principais ações estão: 

- Ampliar o Desenvolvimento do Projeto Núcleos de Iniciação, nas modalidades de Futsal, Futebol de 

Campo, Vôlei, Basquete, Tênis e Canoagem. Para a gestão 2021 - 2024 serão ampliadas as 

modalidades já existentes e iniciada as modalidades de Handebol, Atletismo, Xadrez e Damas. 

- Dar continuidade na realização os Jogos Escolares de Cachoeira do Sul, JECS. 

- Dar continuidade na realização dos Jogos Abertos de Cachoeira do Sul, JACS. Principais 

modalidades contempladas: Tênis de Mesa, Basquete, Vôlei, Handebol, Dama, Xadrez, Natação, 

Futevôlei e Vôlei de Duplas. 

- Dar continuidade na realização dos Jogos Universitários de Cachoeira do Sul, JIJCS. Principais 

modalidades contempladas: Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol, Xadrez, Natação, Futevôlei e Vôlei 

de Duplas. 

 Ampliar o Projeto Cachoeira Saudável com aulas de ginástica e dança para adultos e terceira idade 

integrando com atividades sociais e de promoção da saúde, visando a inclusão dos idosos nas 

atividades socioeducativas, culturais e esportivas. 

- Realizar atividades itinerantes de esporte e lazer nas praças, bairros e comunidades do 

interior. 

- Apoiar Equipes e Atletas Cachoeirenses para representar o Município em Campeonatos Estaduais, 

Nacionais e Internacionais. 

Apoiar o desenvolvimento do Turismo Náutico e Pesca Esportiva no Rio Jacuí. 

- Realizar e apoiar as atividades de lazer no município de Cachoeira do Sul como carrinho de lomba, 

jogos e brincadeiras tradicionais. 

- Realizar competições esportivas que contemplem as pessoas com deficiência, pov indígenas: idosos 

e que valorizem a Cultura Gaúcha; 

- Reorganizar a Secretaria Municipal dos Desportos, para Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 

readequando cargos e funções conforme a demanda atual; - Criar o Conselho Municipal do Esporte; 

- Realizar a Conferência Municipal do Esporte; 

- Reestruturar e propor melhorias na SMD como reforma do prédio da SMD e aquisição de Veículo 

Utilitário para a realização de eventos e atividades de esporte e lazer; 

-Promover obras e manutenção de infraestruturas de esporte e lazer como Ginásio 

Municipal Derli Steinmetz, Estádio Municipal Joaquim Vidal, Centro Esportivo Municipal, Balneário 

Praia Nova e Praia Velha, estruturas em Praças e Bairros; 

- Realizar e apoiar a inúmeras competições nas mais diversas modalidades em âmbito municipal; 

 Captar recursos federais através de editais do Ministério do Esporte, Propostas Voluntárias e 

Emendas Parlamentares; 

 Realizar parcerias público privada para fomento de atividades, competições e melhorias dos espaços 

de esporte e lazer; 

 Capacitar as entidades e atletas cachoeirenses para elaboração de projetos e captação de recursos 

visando à sustentabilidade financeira; 

 Promover o desenvolvimento econômico através do turismo de eventos esportivos; - Orientar e 

auxiliar atletas para habilitação em Programas Estaduais e Federais como Bolsa Atleta. 



ECONÓMICO: indústria e comércio, agricultura e pecuária, gestão financeira, administração e 

planejamento 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

- Apoiar a disseminação da cultura do empreendedorismo; 

- Formação e qualificação de mão de obra para atividades essenciais como: calceteiros, mestres de 

obras, pedreiros, serventes, armadores e eletricistas, em parcerias Intersetoriais. 

- Estimular novos empreendimentos empresariais; 

- Focar na implementação da infraestrutura do Distrito Industrial do Porto; 

- Auxiliar nas ações estaduais e federais visando a utilização da hidrovia do Rio Jacuí;  Buscar novas 

áreas que sejam apropriadas para instalação de empreendi ntos 

industriais; 

- Construir e implementar o Polo Tecnológico na cidade de Cachoeira do Sul, buscando parceria com 

o Governo estadual e federal para desenvolver políticas conjuntas de desenvolvimento e incentivo à 

tecnologia e incentivos fiscais para empresas dispostas em investir e desenvolver suas atividades no 

nosso município. 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

- Promover a reestruturação Administrativa e Estrutural de cargos e funções no âmbito administrativo; 

- Organizar nova estrutura de protocolo para melhoria dos processos de atendimento ao público; 

- Organizar os setores de atendimento ao público externo, no primeiro piso, para proporcionar 

acessibilidade aos contribuintes. 

- Implantar sistema online para trâmites de processos proporcionando agilidade e economia. 

- Simplificação dos Processos Administrativos. 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

- Manter e ampliar parcerias com o estado e união em projetos de incentivo aos agricultores e 

pecuaristas, em especial a agricultura familiar, nosso foco será a implantação de agroindústrias e 

aquisição de máquinas/implementos agrícolas; 

- Incentivar a participação dos agricultores na Feira Livre Municipal, buscando a comercialização e 

valorização dos produtos; 

Patrulha Agrícola com equipamentos adequados para atender o produtor rural, prestando serviços 

dentro da propriedade; 



Apoiar na realização de eventos do setor agro, a fim de ampliar a divulgação do seguimento; 

- Buscar por empresas do setor, visando a diversificação do agronegócio; 

 Buscar alternativas para minimizar os problemas hídricos do município com atenção especial ao 

programa municipal Água do Céu (cisternas).  

GESTÃO FINANCEIRA 

- Manter o pagamento do Funcionalismo Municipal em dia, inclusive 0 130 salário; - Diárias com 

pagamentos regulares, efetuados quinzenalmente; 

- Realizar um programa de Anistia Programa Oportunidade Mais Legal (Anistia); 

- Adquirir a foto atualizada do Município, para o Georreferenciamento, que inclusive está sendo 

utilizada como subsídio para o Plano Diretor; 

- Ampliar a base tributária com a identificação dos imóveis com ampliação no perímetro urbano; 

- Adquirir novo Servidor, possibilitando maior agilidade no processamento de dados; 

- Instituir a Lei do Bom Pagador, para incentivar o contribuinte a pagar seus impostos em dia; 

- Reestruturar a área tributária: mudanças na estrutura das saias e forma de atendimento ao 

contribuinte, otimizando o espaço físico e melhorando o atendimento (Cadastro Imobiliário, 

Fiscalização, Tributação e Dívida Ativa); 

- Implantar a Nota Eletrônica Municipal; 

- Apoiar no cadastramento para possibilitar a ligação de água na Vila Piquiri; 

- Realizar a nomeação de novos fiscais tributários; 

- Adquirir veículo a ser utilizado na fiscalização tributária e cadastramento, revisão dos imóveis; 

- Promover a reestruturação física do Centro de Processamento de Dados; 

- Adquirir computadores para diversas Secretarias Municipais; 

- Concluir a implantação da Lei de Criação de Bairros (já enviada para o Legislativo); 

- Ampliar o Programa Nota Fiscal Premiada do Município. 

- Revisar o Decreto de Preço Público; 

- Continuar na intensificação das cobranças dos inadimplentes através de cobrança via telefone, AR, 

SCPC, Protesto, Judicial; 

- Encaminhar projeto de lei de revisão da Planta Genérica de Valores; 

- Criar equipe de campo cadastrando os aumentos e os novos imóveis para fins de ampliação da base 

tributária do ISS e IPTU; 

- Instituir a forma de pagamento dos tributos municipais através cartão de débito/crédito; - Otimização 

dos processos e sistemática para expedição de alvarás, licenças, atestados, certidões e documentos 

comprobatórios de regularidade. 



PROPOSTAS PARA O FAPS 

Pleitear, com apoio das entidades representativas dos municípios, junto ao Ministério da 

Previdência e deputados federais alteração da legislação que trata dos RPPS, tendo em vista, que a 

situação do FAPS não é isolada, pelo contrário atinge todos os municípios que criaram Regime 

Próprio. 

Manterem também, amplo diálogo com servidores municipais ativos e inativos, sobre o 

cenários e propostas técnicas para alteração da legislação local do FAPS, visando a longevidade do 

Regime Próprio dos nossos servidos municipais. 

INFRAESTRUTURA: transporte e mobilidade, meio ambiente e obras 

MOBILIDADE, TRANSPORTE E OBRAS 

- Dar continuidade e ampliar o Programa de Pavimentação Comunitária; 

- Buscar Recursos Federais, para pavimentar ruas sem pavimento nos bairros e asfaltar ruas de ligação 

importantes, que estão com o calçamento de paralelepípedo, fazendo o nivelamento necessário. 

 Dar continuidade no Programa Avançar Cidades, que busca financiamento para pavimentar diversas 

ruas de bairros e asfaltamento da Avenida Brasil, do Hotel União até a Avenida dos Imigrantes; 

- Dar continuidade na execução de ações que estão previstas no Plano de Mobilidade, melhorando a 

mobilidade de pedestres, ciclistas e veículos motorizados; 

- Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação gradativa de 

calçadas e acessos a prédios públicos e o transporte especial. - Ampliar a execução de drenagem 

pluvial; 

- Dar continuidade no estudo para construção de mais rotatórias na Cidade, sendo a primeira no Hotel 

União; 

- Continuar com os Termos de Cooperação com a IJFSM, buscando sempre o apoio técnico, a exemplo 

da rotatória, Plano de Mobilidade e Revisão do Plano Diretor; 

- Ampliar o Sistema de Videomonitoramento que está sendo implantado no Município, atualmente com 

1 1 câmeras; 

 Continuar e ampliar a captação de Recursos Federais, através da Central de Projetos, para diversas 

obras na área da Saúde, Esporte, Educação e Infraestrutura; 

-Fomentar a Política Habitacionai do Governo Federal que disponibiliza Programas de financiamento 

para casas próprias; 

-Regularizar e disponibilizar áreas para habitação e buscar recursos em Programas Federais para 

diminuir o déficit habitacional 

- Renovar o parque de máquinas da Prefeitura, para melhor atender os bairros e interior; 

- Ampliar a iluminação com lâmpadas LED para bairros e interior; 

- Ampliar o número de carneiras no Cemitério Municipal; 

- Melhorar os equipamentos e veículos do Setor de Trânsito e Fiscalização. 



INTERIOR 

-Reestruturação e manutenção de estradas e pontes; 

-Licenciar novas cascalheiras para facilitar a logística de recuperação das estradas; -Construir novas 

pontes de concreto e manter a manutenção das existentes, ampliando os serviços com a sinalização 

das pontes; 

-Ampliar o parque de máquinas com aquisições de novos equipamentos como motoniveladoras, 

retroescavadeiras, caminhões basculantes, tratos com plainas, veículos entre outros, também priorizar 

a manutenção dos maquinários existentes; 

-Firmar parcerias com produtores rurais e comunidades em geral para o enfrentamento das 

necessidades do interior do Município melhorando a relação e criando objetivos de infraestrutura; 

-Captação de recursos federais, estaduais e municipais para desenvolvimento do interior e do Município 

de Cachoeira do Sul. 

-Legalizar e mapear as vias rurais com identificação para localização das estradas 

-Elaborar um plano de reestruturação das estradas municipais com um programa de reforma de 

estradas, pontes, sinalização, levantamento topográfico das estradas municipais; 

- Ampliar orçamento da SMIT para o atendimento das despesas necessárias. 

MEIO AMBIENTE 

- Promover o fortalecimento técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

- Promover o fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fund Municipal de Meio 

Ambiente; 

- Adotar açóes ambientais para recuperação de áreas degradadas e desmatadas no rio 

Jacuí; 

 Adquirir veículos próprios para executar o transporte dos resíduos sólidos domésticos até a 

destinação final, com recursos próprios e em convênio com os governos estadual e federal. 

 Conectar os serviços de água, esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental 

na direção da sustentabilidade; 

 Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na educação pelo consumo 

consciente que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios 

de não geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação 

e coleta seletiva; 

 Ampliar a cobertura do serviço de coleta de lixo conteinerizada; 

 Desenvolver atividades envolvendo a comunidade e entidades afins na coleta, seleção e reciclagem 

dos resíduos sólidos domésticos, e ampliar o recolhimento na área rural. 

 Implantar o programa de coleta de materiais eletrônicos e sua destinação ambientalmente correta; 

 Buscar novas alternativas para redução de custos da destinação final dos resíduos sólidos 

domésticos destinados pelo município. 

 Construção de prédio para serviços de transbordo de resíduos sólidos e instalação de unidade de 

triagem de materiais recicláveis com novas tecnologias e métodos humanizados. 



 Ampliar e fortalecer as estruturas do CEMPRA (Centro Municipal de Proteção Animal), tornando-o 

referência na defesa e proteção da causa animai; 

 Adquirir veículo e equipamentos para melhoria dos atendimentos prestados pelo 

CEMPRA; 

 Contratar clínica especializada em atendimento para animais atropelados ou machucados, que 

necessitem de atendimentos complexos, dotada de aparelhagem e equipamentos especializados; 

- Ampliar os serviços de castração e chipagem dos animais errantes e abandonados nas vias públicas; 

- Promover campanhas de doações de animais domésticos mensais; 

- Elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana; 

- Ampliar a capacidade de produção de mudas de árvores nativas e exóticas ornamentais do Horto 

Florestal Acido Witeck e implantar programa de arborização urbana; 

- Implantar o programa de aprendizado de produção de mudas de flores para jardins, fruto deste 

trabalho embelezará os parques, praças e jardins públicos municipais e formará cidadãos para 

trabalhos em jardinagem; 

- Melhorar o sistema informatizado dos processos de Licenciamento Ambiental; 

- Ampliar e melhor as estruturas e infraestruturas do zoológico municipal 

 

 
Oscar Sartório 

Vice Prefeito 

eito 


