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INTRODUÇÃO: 

 

 

O presente Plano de Governo capitaneado pelos 

candidatos a Prefeito José Otávio Germano e a Vice-Prefeita Angela 

S. Schuh do Progressistas, tem o intuito de editar as premissas 

básicas que serão adotadas no futuro de crescimento do município, 

tanto na qualidade de vida de sua população, quanto no caráter 

financeiro e econômico da cidade, colocando-a em evidência no 

cenário Nacional. 

 

Ressaltamos que as diretrizes aqui traçadas 

contemplam em linhas gerais alguns tópicos de extrema relevância 

que norteiam um governo em sua plenitude, salientando que outras 

medidas também serão impostas, bem como, construídas em conjunto 

com a comunidade cachoeirense. 

 

Alicerçar um governo junto com a população é 

prioridade, pois a história política de José Otávio Germano corrobora 

com a ligação existente com o povo de Cachoeira do Sul, sendo 

 

 

“Cachoeira não pode ficar 

estagnada, seus filhos e 

moradores precisam de 

um Prefeito que faça a 

Prefeitura da Cidade ser 

boa para todos e não boa 

apenas para alguns 

poucos” 

 

José Otávio Germano 

 

 

 

 

 

 

 

"Mais do que 

expectativas, nosso 

governo, com uma gestão 

competente e inovadora, 

disseminará esperança e 

fé em um futuro melhor 

para todos os 

cachoeirenses." 

Angela S. Schuh 
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através das obras entregues ao município ou pelos inúmeros recursos financeiros destinados, 

bem como, pelo histórico zelo com o nosso Hospital de Caridade e Beneficência. 

 

O futuro está no horizonte, mesmo que embasado por todo um histórico 

político que hoje é legado de Cachoeira do Sul, contudo, necessário se dar vários passos à 

frente e colocar nossa cidade novamente no cenário nacional. 

 

Desta forma, o legado já feito pelo Vereador, Deputado Estadual, Secretário 

de Estado, Ministro e Deputado Federal, somente vem a realçar a trajetória de sucesso do 

mesmo, seja pelas obras de duplicação da Marcelo Gama, asfalto do Distrito de Ferreira, 

asfalto do Distrito das Três Vendas, parte do asfalto da estrada Cachoeira/Rio Pardo, 

reinstalação da Delegacia Regional de Polícia, instalação do Posto de Atendimento às 

Mulheres vítimas de violência, reforma do IGP, câmeras de vigilância, instalação sede do 

Batalhão Rodoviário, diversas construções e reformas de pontes e pontilhões de estradas no 

interior do município, pavimentação da estrada da Volta da Charqueada, 11 ginásios 

esportivos em escolas municipais, recursos para o ginásio municipal Derlizão, o Porto de 

Cachoeira, Ponte do Amorim, subestação da CEEE no bairro Quinta da Boa Vista, reforma da 

Ponte do Fandango e inúmeras outras obras. 

 

Porém, a estagnação de nossa cidade faz com que se tenha muito trabalho 

pela frente, pois entendemos que precisamos de uma mudança, um município pujante, 

fortalecido, em crescimento e visando sempre a qualidade de vida de seus cidadãos, contudo, 

sem jamais esquecer o passado e o seu legado.  

 

Também, importante salientar a ênfase às estradas do Interior, vias 

necessárias para o escoamento de toda nossa produção agropecuária, principal riqueza de 

nossa terra. 



 
 
 

 

Foco em questões relacionadas ao trabalho e renda, para que devolvamos 

otimismo e dignidade aos milhares de cachoeirenses que hoje vivem em desânimo pela 

absoluta inércia do Poder Público Municipal, trabalhando assim na criação de novos 

empregos, na busca de novas empresas empregadoras e principalmente devolvendo a 

esperança, felicidades e altruísmo em cada um dos nossos irmãos cachoeirenses. 

 

Princípios: da Responsabilidade Pública, da Honestidade, da Ética, e o 

princípio sagrado de fazer Cachoeira do Sul voltar a crescer, a ser forte e pujante, com isto, 

não abdicar de fazer desta nossa cidade um lugar onde seus habitantes tenham uma melhor 

qualidade de vida. 

Objetivos: de oferecer uma política pública eficiente, coordenando e 

implantando um planejamento a longo, médio e curto prazos, através da captação das 

necessidades da população, bem como, no que diz respeito à inclusão social, não aceitar, não 

permitir nenhum tipo de discriminação com sua gente e possuir um senso público de buscar, 

permanentemente, incluir aqueles que por alguma razão não se sintam incluídos no convívio 

social e humano em nossa cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

S A Ú D E 



 
 
 

 

• O vídeo monitoramento da Secretaria e das Unidades. 

Garantir que o patrimônio público seja preservado e a proteção de nossos 

Servidores, pois, é o nosso maior patrimônio. 

 

• Cursos de qualificação e capacitação para os Servidores. 

As capacitações que houverem, serão definidas pelo Secretário, priorizando, 

Servidores de Carreira, proporcionando assim não só o estímulo para o desenvolvimento 

profissional, mas, a garantia de que os conhecimentos adquiridos sejam de fato, aproveitados 

em prol da nossa comunidade. 

 

• Farmácias unidas e centralizadas com funcionamento 12 horas. 

Tornar a instalação das farmácias públicas em uma área central, tornando-as mais 

acessíveis e estendendo seu horário de funcionamento, facilitando, assim, a retirada de 

medicações, com espaço apropriado, boas acomodações e condições de higiene ao usuário, 

bem como ao servidor. 

 

• Centro Materno – Infantil 

Implementar o Centro Materno-Infantil, o qual servirá para dar assistência à 

gestante e também ao recém-nascido, diminuindo a mortalidade infantil, bem como, doenças 

que possam afetar tanto a mãe, quanto a criança.  

 

 

 

 

• SAMU com base própria e Serviço Avançado 



 
 
 

Elaborar projeto para construção de uma base própria do SAMU de acordo com os 

critérios sanitários estabelecidos em legislação própria, tais como, expurgo, lixo contaminado, 

área de lavagem da ambulância, etc. 

Trabalhar na retomada do Serviço Avançado, com ambulância UTI Móvel e equipe 

formada por Condutor, Enfermeiro(a) e Médico(a), dando um maior suporte no atendimento 

ao usuário. 

 

• Atendimento Itinerante 

Implantar atendimento itinerante de atendimento, levando serviços médicos, de 

enfermagem, de testagens rápidas de glicose, exames simples de RX a todos os locais não 

atendidos pelas unidades de saúde. 

 

               • Plano de Saúde Mental e construção do CAPS I (infantil) 

                Elaborar um Plano de Saúde Mental, a ser desenvolvido no município de Cachoeira 

do Sul, que norteará a implementação de políticas públicas para este setor da saúde pública 

tão importante. 

                Elaborar projeto para construção de um CAPS I (infantil), que permitirá o diagnóstico 

precoce das mais variadas patologias mentais em crianças que, sendo diagnosticadas e 

tratadas logo cedo, permite uma inclusão real e total mais promissora no futuro, em todos os 

segmentos que necessitar. 

 

 

 

. 

• Fortalecimento da Ouvidoria do SUS 



 
 
 

Oferecer uma melhor estrutura para o desenvolvimento das atividades da 

Ouvidoria, o que representará uma melhoria na qualidade do serviço prestado ao usuário. 

 

• Implantação do CEO (centro de especialidades odontológicas) 

Oferecer atendimento odontológico especializado para Cachoeira do Sul e região 

em parceria com a iniciativa privada, proporcionando atendimento especializado ao usuário 

com procedimentos que hoje não são oferecidos na rede. 

 

• Fortalecimento da parceria com o HCB / UPA e alta complexidade 

Consolidar parceria visando troca de experiências e de aprimoramento de 

processos que busquem fortalecer, tanto a rede, quanto o HCB. 

 

• Ampliação da participação junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 

Rever e ampliar o contrato de compra de serviços via Consórcio, proporcionando 

que consultas e exames, em determinadas especialidades, ocorram dentro do município. 

 

                • Serviço Residencial Terapêutico 

 Manutenção do Serviço já existente; 

 Pleitear recursos para construção de Casa própria para o acolhimento 

 

• Saúde do indígena 

Realizar parcerias com a Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI, para o 

atendimento da população indígena quanto ao atendimento à saúde. 

 

 

              • Parcerias Público Privadas 



 
 
 

Fortalecer a realização de parcerias público-privadas que alavanquem novas políticas públicas 

para bem servir o usuário. 

 

 

 

E D U C A Ç Ã O 

 

• Gestores Escolares 

Criar uma política própria para escolha de Diretores e Vice-Diretores que garanta à 

comunidade escolar o direito de escolher seus representantes, observando a legislação 

vigente. 

 

• Educação Infantil 

 Viabilizar a expansão gradativa da oferta de vagas para a Educação Infantil, 

modalidade creche, de 0 a 3 anos e assegurar o atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos na modalidade Pré –Escola.  

Intensificar a implementação correta do Referencial Curricular da Educação Infantil, 

direcionando seus objetivos ao processo de alfabetização na idade certa. 

 

 

 

 

 

• Ensino Fundamental 



 
 
 

 Garantir a universalização do acesso ao Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, através da campanha Busca Ativa, 

assegurando que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 

etapa na idade recomendada. 

Assegurar a manutenção da universalização da oferta do Ensino Fundamental de 9 

anos a toda população de 6 a 14 anos, promovendo não só a permanência mas, sobretudo, 

uma aprendizagem efetiva que leve ao desenvolvimento das habilidades básicas de ler-

escrever-interpretar e calcular, buscando atingir as metas definidas pelo IDEB. 

 

• Apoio Pedagógico em Turno Inverso 

 Implementar, em nível escolar, o atendimento em Salas de Apoio Pedagógico 

(reforço escolar), em turno inverso, para garantir uma aprendizagem com qualidade, iniciando 

pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

• Educação em Tempo Integral 

Proporcionar, gradativamente, a Educação em Tempo Integral aos estudantes da 

rede municipal, através de projetos educativos, assistenciais, culturais, esportivos e de lazer, 

buscando parcerias com as demais Secretarias Municipais e/ou diferentes segmentos da 

sociedade. 

 

• Classe Específica 

 Implantar classes específicas para estudantes com distorção idade/ano, em turno 

alternativo, possibilitando avanços. 

 

 

               • Atendimento Educacional Inclusivo 



 
 
 

                Garantir para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de atendimento educacional inclusivo, em Salas de Recursos 

Multifuncionais ou serviços especializados, públicos ou conveniados, oferecendo apoio 

pedagógico aos profissionais envolvidos com esta clientela e programas de acessibilidade 

através de parcerias com o Governo Federal. 

 

             • Equipe Multidisciplinar 

Implantar uma Equipe Multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação, composta pelas 

seguintes profissionais: Neuropsicopedagoga, Psicopedagoga, Psicóloga, Assistente Social, 

Fonoaudióloga para atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino e suporte às 

famílias e aos profissionais da educação         

 

                • EJA 

Inovar o ensino da modalidade EJA, através de projetos, programas e/ou 

currículos inovadores que mantenham o estudante na escola, respeitando suas 

especificidades, reduzindo a taxa de analfabetismo e incentivando a clientela à entrada ao 

mercado de trabalho. 

 

• Transporte Escolar 

Reavaliar e implementar ações pertinentes ao Transporte Escolar, garantindo a 

manutenção, regularização e qualidade da frota, visando a segurança dos estudantes e 

professores. 

 

 

• Merenda Escolar 



 
 
 

Priorizar a qualidade, variedade, armazenamento e conservação dos gêneros 

alimentícios da Merenda Escolar destinados às escolas da rede municipal, com fiscalização 

periódica do Conselho de Alimentação Escolar-CAE, contribuindo para a qualidade de vida dos 

alunos. 

 

 • Capacitação e Valorização dos Profissionais 

Promover capacitação permanente para aperfeiçoamento e valorização dos 

profissionais da educação e qualificação dos mesmos, através de cursos nas diversas áreas 

do conhecimento, constituindo-se fator de qualidade na oferta de ensino. 

Proporcionar aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, cursos 

de formação para apropriação de conhecimentos relativos à cultura digital. 

 

• Infraestrutura e Recursos Humanos 

Elaborar planejamento, juntamente com as equipes diretivas, quanto às ações 

de melhoria da infraestrutura das escolas, bem como da necessidade de recursos humanos 

suficientes, garantindo um ensino-aprendizagem de qualidade.  

 

• Plano de Carreira e Difícil Acesso 

Assegurar as vantagens estabelecidas no Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal. 

Realizar estudo, em parceria com o Sindicato dos Professores Municipais, 

referente aos valores pagos pela gratificação de difícil acesso para professores que 

trabalham na zona rural.  

 

 

• Projetos e Ações 



 
 
 

Estabelecer parceria entre a Secretaria de Educação e as demais Secretarias 

Municipais em projetos e ações que venham a contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação pública municipal. 

 

• Concurso Público 

 Entabular estudo para abertura de Concurso Público dos profissionais da 

educação com o objetivo de suprir as vagas reais da rede municipal de ensino, obedecendo 

as normas e legislação vigente. 

 

 

 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA e INTERIOR 

 

• Irrigação.  

 Elaborar projeto para aquisição de equipamentos em conjunto com Estado e 

União. 

 

               • Bebedouros e Poços artesianos coletivos e comunitários 

 Construção de bebedouros e poços artesianos com aval da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente. 

 

 

 

 



 
 
 

• Planejamento Agrícola Rural.  

  Organizar Patrulha Agrícola com a busca de recursos externos para aquisição de 

máquinas, implementos e equipamentos visando atendimento às principais cadeias produtivas 

locais. 

 

• Fundo de Gestão Compartilhada CORSAN:  

Cisternas 

Investir, anualmente, o Fundo de Gestão Compartilhada-FGC Corsan para compra 

de cisternas e instalação em residências rurais que sofram com a seca. Também através do 

FGC Corsan, aquisição de 1 (um) caminhão pipa para atendimento de habitações rurais que 

já tenham cisternas. 

Saneamento Básico 

Realizar investimento anual em canos e demais materiais de construção para 

melhoria no saneamento básico municipal, tanto na zona urbana quanto rural. 

Distribuir módulos sanitários com fossa séptica para áreas carentes que não 

possuam universalização do esgoto. 

 

• Incentivo à agroindústria  

Elaborar estudo e projetos para incentivo à Agroindústria em conjunto com a esfera 

estadual e federal. 

Incentivar a elaboração de projetos para a criação de agroindústria de subprodutos 

do arroz. 

 

 

 



 
 
 

• PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  

Incentivar e orientar a produção de alimentos do município para abastecimento da 

merenda escolar. 

                 Sincronizar com a Secretaria Municipal de Educação para elaboração cardápio da 

merenda escolar com produtos locais. 

 

Legislação Municipal  

Trabalhar junto ao Legislativo Municipal e Estadual no incentivo da criação de 

pequenos abatedouros de aves, suínos, ovinos e bovinos. 

 

• Parceria com a União e Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e 

Interior. 

Garantir, de forma primordial, a manutenção das estradas do interior, com a 

elaboração de plano para reestruturação das mesmas, tornando o escoamento da produção 

primária do município exemplar. 

 

• PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 

 Prosseguir com a execução do PAA, juntamente com a Assistência Social, através 

de contato com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contribui com mais 

de 30 agroindústrias no município e garante alimentos saudáveis da agricultura familiar para 

distribuição gratuita à famílias carentes.  

 

 

 

• Utilização da Feira Livre Municipal 



 
 
 

 Elaborar projeto para uma melhor utilização da Feira Livre, proporcionando aos 

pequenos produtores uma melhor rentabilidade e escoamento de sua produção, fortalecendo 

assim os trabalhadores rurais municipais. 

 

• EMATER  

Estabelecer plano de trabalho eficaz e em conjunto para atender demandas do 

município. 

 

                  INTERIOR 

                Unir a SMP e SMIT para melhor aproveitamento das máquinas, tanto na patrulha 

agrícola quanto na manutenção das estradas; 

                Realizar parcerias com agropecuaristas para assegurar as atividades de 

manutenção de estradas; 

Legalizar o maior número possível de cascalheiras para minimizar os custos de 

transporte e maximizar a qualidade do cascalho; 

Pesquisar maneiras de diminuir o assoreamento do rio jacuí e utilizar o material 

para ações de manutenção de estradas vicinais; 

Realizar manutenção preventiva nas pontes e pontilhões; 

Realizar parcerias com as propriedades rurais a fim de que os equipamentos da 

prefeitura possam ficar nas referidas propriedades, retornando somente os funcionários para 

a sede do município; 

 

 

 

 



 
 
 

MEIO AMBIENTE 

 

• Gestão Ambiental e Sustentável 

Implementar uma da política municipal de meio ambiente e bem-estar social, com 

a missão de promover a adoção dos princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção 

e a recuperação do meio ambiente, com uso coerente dos recursos naturais e a inclusão do 

desenvolvimento sustentável na formação de políticas públicas. 

Equipar a SMMA de estrutura necessária para agilização dos processos de 

licenciamento ambiental.  

 

• Sistema Municipal de Gestão Ambiental 

Reorganizar o sistema municipal de gestão ambiental, intensificando as ações 

educativas de fiscalização, os Programas de Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos 

Sólidos. 

Implantar um Centro de Educação Ambiental no Parque Municipal da Cultura, para 

realização de seminários, oficinas, cursos, palestras e outros. 

 

• Coleta Seletiva do Lixo 

Implantar a coleta seletiva de lixo em todos os bairros da cidade, proporcionando a 

preservação ambiental e facilitação da triagem dos resíduos sólidos que agridem o meio 

ambiente. 

 

 

 

• Resíduos Sólidos Domiciliares 



 
 
 

Iniciar estudos para viabilidade da implantação de Parceria Público Privada (PPP), 

para tratamento dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD). 

 

• Urbanização 

Ampliar o plantio de árvores nos espaços urbanos da cidade, tornando nossa 

cidade mais bela, com urbanização e reparação das praças e jardins.  

Fomentar a produção de mudas de árvores e flores no Viveiro Municipal para o 

plantio em espaços públicos. 

      Implantação de novas praças e revitalização das existentes. 

      Melhorar o serviço de limpeza de ruas e avenidas, ampliando a equipe de trabalho. 

 

• Geração de Energia Limpa e Sustentável 

Implantar, gradativamente, o uso de tecnologias limpas e renováveis, como placas 

solares em prédios públicos municipais. 

 

• Campanhas Educativas 

Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição correta do 

lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização, reaproveitamento, bem como, seminários, 

fóruns, debates e workshops visando a melhoria da qualidade de vida. 

Criar o Programa “Sociedade Sustentável”, com projetos educacionais voltados 

para reeducação do consumo e a preservação ambiental. 

 

 

 



 
 
 

• Educação Ambiental 

Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para o 

desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental nas escolas da rede municipal 

de ensino. 

 

 

 

ESPORTES, TURISMO E EVENTOS 

 

• Cachoeira Saudável 

Ampliar e reestruturar projeto a ser realizado em conjunto com a Secretaria 

Municipal da Saúde, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida para a sociedade 

adulta/idosa, através do esporte e lazer, bem como, na prevenção de doenças. 

 

• Calendário Esportivo 

Editar Calendário Esportivo unindo ações regionais e centrais, incentivando a 

realização de campeonatos em todas as esferas esportivas possíveis dentro da estruturação 

do município. 

 

• Incentivo ao Esporte e Lazer junto à natureza 

Promover o incentivo na prática esportiva utilizando os diversos recursos naturais 

que nossa cidade oferece, proporcionando, assim, inúmeros trabalhos de interação entre 

cidadão e natureza. 

 

 



 
 
 

• Rio Jacuí 

Trabalhar cada vez mais com a maior riqueza natural existente em nosso município 

- Rio Jacuí, através de esportes aquáticos, com calendário anual e grande divulgação. 

 

• Esporte Educacional  

Buscar convênios e parcerias com o  Governo Estadual e Federal, bem como com 

a iniciativa privada, para implantação de projetos que desenvolvam a formação esportiva e a 

qualidade de vida. 

Criar programas no conjunto do sistema escolar do município que apoiem e 

fortaleçam as práticas esportivas nas escolas. 

Inovar o modelo de participação das escolas nos Jogos Escolares, diversificando 

modalidades e criando formas de interação entre poder público e participantes. 

Promover ações de iniciação esportiva nas diferentes regiões da cidade a partir da 

reformulação e ampliação dos programas existentes. 

 

• Centro Esportivo/Centro Poliesportivo 

Promover uma reestruturação no Centro Esportivo Municipal, para que o mesmo 

possa sediar grandes eventos, com total estrutura e condições no desenvolvimento das 

atividades, transformando-o em um Centro Poliesportivo, pista de atletismo e quadra de padel 

comunitária. 

 

 

 

 

  • Esportes de Rua 



 
 
 

Trabalhar na promoção e estruturação dos esportes a céu aberto, tais como, 

Ciclismo, Rústicas e Cross-Country, Canoagem, Skate, Natação, Aventura, Basquete e todos 

os demais que visem a integração tanto de atletas como ao lazer com a natureza. 

 

• Incentivo ao Esporte Universitário 

Promover Encontro Regional de Esporte Universitário, em parceria com 

Universidades Públicas,  Privadas e Comunitárias, com o objetivo de criar uma política pública 

de incentivo ao esporte universitário e fortalecer a relação com as instituições de ensino 

superior. 

 

• Ruas Abertas 

Criar o programa “Ruas Abertas'', incentivando a ocupação dos espaços públicos 

como vias de diferentes regiões da cidade, abertas para ciclistas e pedestres aos domingos e 

feriados. Nelas, serão permitidas manifestações esportivas, artísticas e culturais, mediante 

pactuação prévia com a Prefeitura Municipal. 

 

 

• Infraestrutura 

Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e 

executados dentro das normas oficiais, bem como a reforma e manutenção daqueles já 

existentes. 

Implantar academias públicas estruturadas, que contemplem a quantidade mínima 

e necessária de equipamentos para a realização de atividades físicas, e adequar os espaços 

existentes aos diversos grupos interessados, como pessoas idosas e portadores de 

deficiências, garantindo, assim, o livre acesso aos mesmos. 

 

 

 

• Capacitação dos Profissionais 



 
 
 

 Capacitar e atualizar os profissionais de Educação Física e monitores de nível 

médio em cursos específicos, capacitando-os para o trabalho desenvolvido. 

 

 

                 • TURISMO 

 

                 Elaborar calendário anual de eventos destacando aqueles que possam atrair fluxos 

turísticos; 

   

 

      • LAZER 

 

                Criação do Programa Cidade Conectada para instalação de Wi-fi (internet móvel) 

nos principais pontos e praças da cidade, para facilitar a comunicação e interação da 

população; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C U L T U R A 



 
 
 

 

• Secretaria Municipal da Cultura 

 Criar e instituir a Secretaria Municipal da Cultura, órgão gestor de planejamento 

e execução de políticas públicas culturais no município. 

 

Estruturar a Secretaria Municipal da Cultura, tanto no que se refere à 

infraestrutura  das Instituições Culturais do município quanto ao efetivo de pessoal a ser 

provido por meio de concurso público. 

 

 

               • Programa Municipal de Cultura 

Instituir o Sistema Municipal de Cultura, que integra o Sistema Nacional de 

Cultura, constitui-se num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção, no 

âmbito municipal, das políticas públicas culturais, bem como de informação e formação na 

área cultural, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes 

federativos e a sociedade civil.   

   

 

• Fundo Municipal de Cultura - FMC 

Criar o Fundo Municipal de Cultura - FMC, instrumento de financiamento das 

políticas públicas municipais de cultura, com a finalidade de prestar apoio financeiro a 

projetos de natureza artística e cultural, por meio de Editais específicos de seleção pública, 

que designarão a forma de apoio.      

 

 

 

 

 

• Conferência Municipal da Cultura 



 
 
 

Garantir a realização da Conferência Municipal da Cultura a cada quatro anos, 

em atenção aos mecanismos de gestão participativa e democrática para a construção e 

aperfeiçoamento das políticas públicas de cultura. 

 

 

• Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais – SMIIC 

 

Implantar o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais- SMIIC, que 

consiste em um cadastro cultural, criado após o mapeamento de todas as expressões 

culturais, material e imaterial existentes no município, alinhado com os Sistemas Estadual 

e Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), permitindo a integração e 

divulgação das informações culturais, que estarão disponíveis na WEB, em âmbito nacional 

e mundial.    

 

 

• Plano Municipal de Cultura 

 
Analisar o Plano Municipal de Cultura para verificar as ações que precisam ser 

implementadas até 2025;  

 

• Cadastro Municipal de Cultura 

Criar o Cadastro Municipal de Cultura, com registro de todas as associações, 

entidades com fins culturais, agentes de cultura, artistas, músicos, artesãos, escritores que 

trabalham com cultura no município. 

 

 

 

 

 

 

• Programa Municipal de Formação Cultural 



 
 
 

 

 Instituir um Programa Municipal de Formação Cultural, realizando 

periodicamente cursos, oficinas, fóruns e seminários de qualificação da gestão cultural, 

linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura, capacitando assim, os 

gestores públicos e agentes culturais do município.   

Buscar parcerias com o Estado, União e empresas privadas, afim de colocar em 

prática o Programa Municipal de Formação Cultural. 

 

 

  • Parcerias para a realização de Ações Culturais 

 

Firmar parcerias com a mídia local, Instituições públicas e privadas, Secretarias 

Municipais, Governos Estadual e Federal, para a realização de ações culturais no 

município. 

 

 

                • Inventário do Patrimônio Cultural 

Regulamentar e ampliar o Inventário do Patrimônio Cultural do município e suas 

contrapartidas. 

 

 

• Cultura e Arte nos Bairros e na Zona Rural 

 

Criar um Programa de Ações Culturais para os bairros da cidade e comunidades 

da zona rural, possibilitando não apenas apresentações artísticas, como também a 

participação em oficinas e vivências de diversas expressões artísticas, respeitando a 

diversidade cultural do município. 

 

 

 

 

• Calendário Cultural do Município 



 
 
 

 

Organizar o registro de todas as atividades, eventos, exposições, seminários e 

ações culturais, realizadas pelo município ou por entidades culturais, artistas e produtores 

que farão parte do Calendário Cultural a ser elaborado em conjunto com a comunidade. 

 

 

• Promoção de Eventos Artístico-Culturais 

 

       Promover eventos de caráter artístico-cultural que já fazem parte do calendário 

do município ou que venham a ser criados. 

                 

 

•  Entidades Carnavalescas e Tradicionalistas 

 

Fomentar as entidades carnavalescas e tradicionalistas do município na 

realização de seus eventos oficiais. 

Incentivar as entidades carnavalescas e tradicionalistas na realização de 

atividades e eventos para arrecadação de recursos. 

Capacitar os dirigentes das Organizações da sociedade civil culturais na 

elaboração de projetos, com o intuito de captar recursos públicos e privados para realização 

de seus eventos culturais e sociais. 

 

 

• Convênios com Instituições Educacionais de Ensino Superior 

 

 Estabelecer convênios com Instituições Educacionais de Ensino Superior para 

realização de atividades culturais, bem como prestação de serviços especializados de 

arquivista, biblioteconomia, museologia dentre outros nas Instituições Municipais. 

 

 

 

 



 
 
 

                               ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) 

Garantir o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, através da 

garantia de equipe mínima em cada uma das 3 unidades existentes no município. 

Garantir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para todos os 

grupos, desde crianças, adolescentes, adultos, mulheres chefes de famílias e idosos, através 

da utilização consciente de recursos recebidos do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 

Pleitear recursos federais para a construção de sedes definitivas do CRAS Frota e 

CRAS Zona Norte. 

Aumentar a oferta de benefícios eventuais de alimentação em cada CRAS para a 

população que sofre com a fome. 

Garantir equipe mínima para a equipe volante para atendimentos no interior. 

               Organizar grupos de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças com 

deficiência oriundas da SMEd, em turno inverso ao escolar. 

 

 

 

 

 



 
 
 

  • Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) 

Garantir o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família – PAEFI, 

aumentando a equipe existente no CREAS. 

Pleitear recursos federais para a construção de sede definitiva do CREAS. 

Aumentar a oferta de benefícios eventuais de alimentação no CREAS para as 

ocasiões onde é previsto em lei municipal. 

Prover segurança à equipe de trabalho do CREAS. 

Realizar cursos de especialização aos profissionais da equipe técnica para 

reconhecimento de abusos com crianças e adolescentes. 

      Providenciar advogado ao CREAS para atendimentos jurídico e social aos usuários, 

juntamente com outros técnicos de nível superior, nos formatos individual, familiar e grupo. 

 

• Residência Inclusiva 

Realizar cursos para capacitação dos servidores que trabalham na Residência 

Inclusiva. 

                Realizar atividades de integração social com os acolhidos. 

Pleitear recursos para construção de casa de acolhimento dentro de todas as 

normativas necessárias de segurança. 

 

 

• Casa de acolhimento de crianças e adolescentes 



 
 
 

 Realizar cursos de capacitação para os servidores que trabalham nas Casas de 

Acolhimento. 

 Desenvolver atividades de integração social com os acolhidos. 

 Realizar atividades em turno inverso para os acolhidos. 

 Pleitear recursos para construção de Casa de Acolhimento com o tamanho 

necessário para atendimento dos acolhidos.  

Realizar multidisciplinaridade entre as equipes técnicas de Saúde, Assistência 

Social e Educação para estudo de caso com cada acolhido. 

 

• Programa Bolsa Família 

Garantir o acompanhamento das famílias pertencentes ao Cadastro Único para  o 

retorno da transferência de renda aos beneficiários. 

 Realizar atividades junto a Educação e Saúde para melhoria no Índice de Gestão 

Descentralizada - IGD-M que fornece recursos federais ao município. 

Aprimorar a busca ativa de famílias inscritas no Cadastro Único que não frequentam 

os aparelhos públicos da Assistência Social, para garantir o controle do benefício de 

transferência de renda do Governo Federal. 

 

 

 

 

• PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 



 
 
 

Pleitear, a nível federal, o aumento do recurso do PAA, para garantir a execução 

do Programa e aumentar o fomento de alimentação provinda da agricultura familiar, destinado 

às famílias com subalimentação. 

 Criar parcerias com as Associações de Bairros para capacitação de moradores 

para o mercado de trabalho e geração de renda, que poderão se desenvolver nas sedes das 

Associações ou nos CRAS. 

 

• Casa de Passagem 

Fornecer acompanhamento para acolhidos retornarem ao mercado de trabalho. 

Garantir o funcionamento 24h/dia do serviço de acolhimento para adultos em 

situação de rua. 

Realizar atividades de busca ativa junto ao CAPS AD e CAPS II para acolhimento 

das pessoas em situação de rua. 

 

• Gestão SUAS 

 Gestar os recursos da Assistência Social para que os mesmos tenham repasses 

federais regulares para o município. 

Estudar possibilidades de repasses de recursos federais para parcerias com as 

Organizações da Sociedade Civil que trabalham com Assistência Social. 

 

 

• Conselhos Municipais 



 
 
 

Realizar capacitação para os conselheiros no âmbito de seu conselho. 

Providenciar sala e servidor exclusivo para atendimento e assessoramento a todos 

os Conselhos Municipais da cidade. 

 

• Conselho Tutelar    

Valorizar o Conselho Tutelar, adequando suas estruturas, a fim de garantir o sigilo 

dos atendimentos às crianças e a segurança dos conselheiros tutelares, além de motorista 

exclusivo ao atendimento dos mesmos. 

 

• Causa Animal 

Adquirir castra-móvel para castração de animais domésticos que habitam em áreas 

de vulnerabilidade social, onde os animais domésticos não tem controle de reprodução. 

Implantar o Hospital Municipal Veterinário para atendimento de animais domésticos 

de famílias que não tem possibilidade de arcar com os custos de tratamento 

Criar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, para recepção e subsídios de 

projetos específicos da área, desenvolvidos por entidades do setor. 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 



 
 
 

 

• Empreendedorismo 

Fomentar o empreendedorismo através da criação da Sala do Empreendedor, local 

onde o empreendedor terá auxílio contábil e jurídico para abertura de empresas, e 

fornecimentos de cursos de capacitação empresarial. 

Criar o Dia do Empreendedor e a Feira Municipal do Investidor Anjo, onde o 

município atrairá investidores anjo para startups já existentes no município. 

               Criar  projetos de incentivo ao micro, pequeno e médio empreendedor, garantindo a 

geração de trabalho, emprego e renda para a comunidade. 

 

• Programa de Desenvolvimento da Indústria de Cachoeira do Sul - PRODIC 

Atualizar e ampliar a lei do Programa de Desenvolvimento da Indústria de 

Cachoeira do Sul – PRODIC, para que a mesma contemple também o comércio, possibilitando 

que os microempresários cachoeirenses e futuros empresários tenham auxílio  para criação e 

expansão de suas empresas. 

Aperfeiçoar o fluxo de emissão de documentos necessários (licenças, alvarás, 

dentre outros), para que os empreendedores possam ampliar seus investimentos na cidade, 

proporcionando celeridade ao processo de formalização dos negócios privados. 

 

 

 

• Distritos Industriais 



 
 
 

Atrair investimentos para a utilização do Distrito Industrial do Porto, onde existe 

uma área de mais de 100 hectares destinadas à industrialização municipal. 

Oportunizar o desenvolvimento dos Distritos Industriais existentes, incentivando a 

criação de novas indústrias e auxiliando as já existentes. 

Identificar os nichos mercadológicos, possibilitando à população cachoeirense 

maiores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, em parceria com o Programa 

ACESSUAS Trabalho da Assistência Social. 

Criar parcerias com o Sistema S (SENAI,SENAC,SESC,SENAT,SENAR), para 

capacitar  munícipes no que tange o atendimento do setor de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 • Modernização da Administração Pública 

           Dar eficiência e agilidade ao atendimento aos munícipes. 

 Implementar o zelo, manutenção e monitoramento dos prédios e patrimônios públicos. 

Promover a modernização no uso de ferramentas eletrônicas, possibilitando a 

digitalização de processos e seus trâmites de forma eletrônica, incrementando 

agilidade e diminuindo custos operacionais. 

Assegurar a ampla transparência dos atos públicos municipais. 

Prover celeridade na distribuição interna de materiais recebidos no Centro de 

Patrimônio Municipal, melhorando o atendimento público dos serviços de ponta. 

Promover capacitações permanentes dos servidores municipais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                    OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO  

 

     • Ruas e Saneamento 

       Dar celeridade nos atendimentos para manutenção de ruas municipais não 

pavimentadas. 

      Reformar os calçamentos de pavimento tipo S e paralelepípedos onde a ação do 

tempo e peso provocaram deformações (buracos). 

      Adquirir asfalto para  recapeamento de ruas. 

               Fiscalizar o cumprimento dos contratos dos órgãos estaduais com o município, como 

o da CORSAN. 

              Canalizar as ruas que não possuem esgoto pluvial, diminuindo a ação de depredação 

das ruas devido as chuvas. 

              Manter todas as caixas coletoras de chuva com tampa para evitar acidentes. 

 

               • Licenças de Construção 

                 Equipar e estruturar o departamento de fiscalização e posturas para que o mesmo 

possa diminuir o tempo de liberação de obras. 

 

 

 



 
 
 

               • Iluminação Pública 

                Pleitear investimentos em esferas superiores para a mudança gradativa das 

lâmpadas de vapor de sódio para tecnologia LED, o que aumenta a segurança da população 

com o aumento da vida útil das lâmpadas e diminui os custos operacionais. 

               Programar a compra de material de iluminação para que o estoque dos mesmos 

nunca esteja em falta.      

  

               • Cemitérios 

                Revitalizar o Cemitério Municipal e o Cemitério Jardim da Paz, para que a população 

não sofra com a falta de vagas para sepultamento. 

                 Equipar e estruturar o departamento de fiscalização e posturas para que o mesmo 

possa diminuir o tempo de liberação de obras. 

 

               • Trânsito 

 Desenvolver ações voltadas para Educação no Trânsito, em parceria com a SMEd, 

bem como realizar Blitz educativas. 

 Elaborar estudos para execução de obras públicas que aumentem a fluidez no 

trânsito em parceria com o Conselho Municipal de Trânsito – COMTRAN. 

 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO 



 
 
 

 

• Planejamento 

Reestruturação do Setor de Projetos para captação de recursos de programas 

existentes nas esferas federais, estaduais e privadas; 

Criação do Departamento de Captação de Recursos, responsável pela informação 

de todos os programas lançados nas esferas federais, estaduais e privados, visando a 

captação de recursos para execução de obras e programas para execução no âmbito 

municipal. 

               Concluir e executar o projeto iniciado no Plano Diretor para facilitar o 

desenvolvimento econômico, social e habitacional do município. 

Elaborar o Plano Municipal de Incentivo a Utilização da Bicicleta e outros meios de 

transporte renováveis, com a criação de ciclovia. 

 

• Habitação 

Regularizar o município com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

Criar e executar o Plano de Regularização Fundiária Municipal. 

Pleitear recursos federais e estaduais para novos conjuntos habitacionais. 

Criar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Conselho Municipal 

de Habitação de Interesse Social. 

 

                                  FAZENDA 



 
 
 

 

     • Arrecadação e Investimento de Recursos Financeiros 

      Reestruturar o Setor de Dívida Ativa tornando-o um lugar propício para 

renegociações de débitos com a prefeitura. 

Elaborar Leis Orçamentárias Anuais que possam ser realmente executadas e não 

superestimadas, como ocorre atualmente. 

Remodelar o Centro de Processamento de Dados – CPD, de modo que o mesmo 

tenha melhor estrutura para trabalho e celeridade nos atendimentos a todas as Secretarias 

Municipais, 

Estabelecer diálogos com as Secretarias Municipais para agilidade em liberação de 

empenhos, liquidações e pagamentos. 

Criar o Programa Cidadão Fiscal, o qual terá os mesmos moldes de execução da 

Nota Fiscal Gaúcha, e em contrapartida, fornecerá prêmios à população cachoeirense, 

fazendo com que a sonegação fiscal diminua. 

No primeiro ano de governo, realizar o Programa Refis, que permitirá à população 

pagar suas dívidas com a Prefeitura, sem o pagamento de juros e multas por atraso, 

ocasionando o aumento da arrecadação da Prefeitura. 

      Aperfeiçoar a utilização de métodos e ferramentas que proporcionem um maior e 

mais eficaz controle contábil e financeiro das finanças municipal. 

 

 

      Propiciar a boa gestão das arrecadações e gastos, de modo a fomentar o equilíbrio 

nas contas do município. 



 
 
 

      Disponibilizar informações à sociedade sobre a gestão dos recursos públicos com 

mais precisão, efetividade e facilidade na consulta dos mesmos. 

 

      •FAPS 

               Realizar ações junto ao Ministério da Previdência tendo em vista a Proposta de 

Emenda Constitucional chamada PEC Paralela nº2, que inclui Estados e Municípios para 

efeitos de estudos, visando a viabilização dos fundos municipais de aposentadoria 

            Realizar diálogo com os Servidores Públicos para buscar estratégias para a 

manutenção do FAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MULHER, JUVENTUDE E IGUALDADE RACIAL 

 

               • MULHER 

 Elaborar um catálogo de informações sobre os serviços especializados de 

atendimento às mulheres em situação de violência. 

 Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

 Promover a universalização de direitos e a garantia de políticas públicas efetivas 

para as mulheres. 

 Fortalecer a Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência. 

 Assegurar os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. 

                Garantir o acesso das mulheres em situação de violência e acolhimento no 

Programa Municipal de Habitação e demais programas sociais, de acordo com o que assegura 

a Lei Maria da Penha. 

               Priorizar a inclusão de mulheres chefes de família e de baixa renda nos programas 

sociais do município. 

• COMPPIR 

 Identificar necessidades, propor medidas a criação ou modificação de 

instrumentos necessários à implementação. monitoramento e avaliação de políticas 

relevantes para os direitos da população negra e das minorias étinico-raciais do Município e 

o exercício efetivo dos direitos sociais, ambientais, econômicos, culturais e religiosos. 

 Acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados e ameaçados de 

violação por discriminação racial e demais formas de intolerância. 

 



 
 
 

                • JUVENTUDE 

         Elaborar e implementar a Política Municipal para a Juventude do Município com 

ações integradas às políticas de Trabalho, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, 

capazes de promover aquisições importantes para a vida, assegurando direitos e ampliando 

as oportunidades para a juventude. 

Priorizar as ações voltadas para a oferta de qualificação e ocupação dos jovens 

para a sua inserção no mercado de trabalho. 

Realizar atividades, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde – SMS, para 

fortalecer as ações de assistência à saúde sexual e reprodutiva dos jovens. 

                Desenvolver de forma integrada, entre as Secretarias Municipais, ações 

direcionadas para o desenvolvimento da juventude, com o enfrentamento e o combate às 

drogas, a diminuição dos índices de violência, o fomento do associativismo juvenil e o 

aprimoramento das práticas de educação para o trânsito. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO 



 
 
 

• Articulação 

 Manter harmonia entre Poder Legislativo e Executivo para que as propostas que 

impactem positivamente na população cachoeirense sejam aprovadas. 

Auxiliar as Secretarias Municipais a fim de propiciar celeridade nos processos 

internos. 

• Segurança 

 Garantir a manutenção e o funcionamento da Central de Videomonitoramento. 

 Prover iluminação como forma de garantir segurança pública. 

 

• Defesa Civil 

  Prever, orçamentariamente, recursos para eventos adversos que impactem a 

população de Cachoeira do Sul. 

 Manter as atividades, já executadas, aperfeiçoando no que for necessário. 


