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Jurídica - 2021



1.311 memorandos 

60 ofícios

875 pareceres

58 Projetos de Lei  aprovados (100% de aprovação)

77 Decretos - 60 decretos COVID-19 e 17 decretos diversos

5.977  Processos Judiciais Controlados

1.000 Processos Administrativos  
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PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES E CONSELHOS: 

 

 COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS (FOMENTO); CONSELHO MUNICIPAL DE

TRANSPORTE ; COMISSÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO; COMISSÃO

PRODIC ; GABINETE ESPECIAL PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO COVID-19 ; CONSELHO

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ; CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

HISTÓRICO - COMPAHC; COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

E JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - COMISSÃO JULGAMENTO DE MULTAS AMBIENTAIS 
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PARTICIPAÇÃO DIRETA EM DEMANDAS RELEVANTES DO MUNICÍPIO: 

 

COMBATE AO COVID-19 (DECRETOS, MEDIAÇÃO COM GABINETE DA CRISE, RESPOSTAS AO

GOVERNO DO ESTADO, FISCALIZAÇÃO, SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS, AULAS,

ETC)

 

OBRIGATORIEDADE DE TESTAGTEM DE TODOS AS EMPRESAS DO MUNICÍPIO (DIVERSAS

AÇÕES JUDICIAIS)
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PARTICIPAÇÃO DIRETA EM DEMANDAS RELEVANTES DO MUNICÍPIO: 

 

LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

 

REFIS 2021 – APOIO TÉCNICO NA LEGISLAÇÃO 

 

REFORMA DO FAPS

 

PLANO DIRETOR

 

POSTO SIM (JUDICIALIZAÇÃO)
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PARTICIPAÇÃO DIRETA EM DEMANDAS RELEVANTES DO MUNICÍPIO: 

 

AVANÇAR CIDADES (LIMINAR CRP) 

 

BLOQUEIO DE 2,3 MILHÕES EM AÇÃO JUDICIAL CONTRA CORSAN

 

SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CURSOS E PESQUISAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A

CORSAN

 

 APROVAÇÃO DA REFORMA DA PONTE DO FANDANGO (DNIT, DAER, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA)

 

DIÁRIO ELETRÔNICO 

 

REGULAMENTAÇÃO TRANSPORTE POR APLICATIVOS
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Relatório de
atividades da
Secretaria de

Governo - 2021



Memorandos: 941 

Ofícios: 694 

Subvenções: 150 mil reais.
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Participação nos Conselhos Municipais: 

• COMAI- Conselho Municipal de Assistência ao Idoso 

• CMT- Conselho Municipal de Transporte 

• CMDI- Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado 

• COMDICA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

• CONSELHO DO FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

 

- Lei nº 4803/2021- Criou o Cargo de Diretor Geral da Secretaria de Governo 

-Projeto de cedência do Prédio do IPÊ 
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Objetivos da
Assessoria de
Imprensa

Informar e divulgar as ações e atos da
Prefeitura

RELATÓRIO ASSESSORIA DE IMPRENSA

 

Fortalecer a imagem da Prefeitura junto à
comunidade

Prestar esclarecimentos sobre o uso do
dinheiro público

Levar ao conhecimento da comunidade os
serviços e outras questões que sejam de
interesse público



SITE 

Nº de publicações em 2021: 1.735

Média/dia: 4,8 notícias
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SITE
Além da publicação de notícias, a Assessoria

mantém

atualizadas as áreas de sua competência no site,

criando

áreas para otimizar o acesso do cidadão, como os

acessos rápidos com os Decretos Covid, Cartilha de

Calçadas e Lista da Medicação disponível na

Farmácia SUS.

A Assessoria trabalhou no atendimento de

demandas legais como a criação do espaço de

informações sobre a vacinação Covid (exigência do

TCE) e do Diário Eletrônico no site.
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INSTAGRAM

A Assessoria de Imprensa utiliza a conta no

Instagram

para informar a comunidade, tirar dúvidas e interagir.

Nossas postagens com maior alcance e interação são as

que tratam de questões da causa animal, da vacinação

Covid e de ações voltadas para a comunidade, como a

montagem do local

para receber a população em situação de rua.
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INSTAGRAM

561 publicações em 2021

Média de alcance por publicação: 2.421

contas

7.404 seguidores

Todas as publicações com alcance orgânico,

sem investimento monetário
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INSTAGRAM
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FACEBOOK

A Assessoria de Imprensa utiliza a conta no

Facebook

para replicar as notícias do site e também para

tirar dúvidas e responder questionamentos

dos cidadãos através da caixa de mensagens.
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ENVIO DE NOTÍCIAS À
IMPRENSA

 1.735 notícias enviadas para os contatos via

e-mail e também através da lista de

transmissão pelo whatsapp
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Outras ações
realizadas

PUBLICAÇÃO DIÁRIA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,

DA NOTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM OS DADOS DO

COVID

Nota da Vigilância

CRIAÇÃO DE CARDS PARA CAMPANHAS, EVENTOS OU PARA

INFORMAÇÕES RÁPIDAS - os cards são criados de forma gratuita,

utilizando um programa disponível na internet

Cards

CONFECÇÃO E LEITURA DE PROTOCOLOS, ALÉM DE ORIENTAÇÃO

SOBRE PROTOCOLOS PARA SECRETARIAS

Protocolos de eventos
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Outras ações
realizadas

ATENDIMENTO DE DEMANDA DE INFORMAÇÕES, FOTOS, VÍDEOS E

ENTREVISTAS DE VEÍCULOS DE IMPRENSA LOCAIS, REGIONAIS,

ESTADUAIS E NACIONAIS

Atendimento à imprensa

Cobertura fotográfica de eventos
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Maiara Medina - RBS
TV dos Vales

"Foi um ano super desafiador, nem sempre falamos de coisas legais, na maioria
das vezes precisamos buscar vocês para coisas delicadas, pra assuntos não
tão bacanas e todo mundo que a gente precisou acionar foram sempre
extraordinários com a gente, eu falo em nome da RBS como parte dessa
equipe, enquanto coordenadora também do telejornalismo da TV dos Vales,
tenho muita segurança, muita alegria em dizer que vocês foram peças muito
importantes no nosso trabalho, foram incríveis, extraordinárias, acessíveis ao
extremo, nós incomodamos à noite, cedinho da manhã, e vocês sempre
dispostas a ajudar. Eu disse isso mais do que uma vez que o nosso canal tão
aberto de comunicação fez toda a diferença para que as coisas fluíssem e
também fez com que a gente conseguisse mostrar coisas muito bacanas de
Cachoeira no ar ao longo desse ano. Sem sombra de dúvidas, é uma das
assessorias com quem a gente mais teve contato e mais tranquilidade e
segurança para trabalhar. Só temos a agradecer muito, do fundo do coração,
por toda a parceria.” 
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José Ricardo Gaspar do
Nascimento - Chefe de
Redação do Jornal do
Povo

 
"O trabalho do setor de imprensa da Prefeitura Municipal de Cachoeira
do Sul é um case de sucesso e resistência. Formado por apenas duas
jornalistas, a equipe enfrentou a pandemia, circulando por postos de
saúde, drives, reuniões e mobilizações sem falhar nenhuma vez com o
dever do princípio da publicidade dos atos públicos.

Também conseguiu se desdobrar para atender 13 secretarias e outra
dezenas de setores, zelando pela precisão dos textos e também das
imagens, garantindo visibilidade para muitos projetos e iniciativas. Por
fim, um agradecimento pessoal pela atenção em responder às dúvidas
da Redação em qualquer horário, em qualquer dia. "
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Bernardo Müller -
Produtor e repórter da
TV Cachoeira/Novo
Tempo

 

"A TV Cachoeira/Novo Tempo agradece a cooperação da Assessoria de

Imprensa durante esse ano. O trabalho de parceria contribui na

elaboração das pautas de interesse da comunidade. O setor trabalha de

forma ágil no contato com as fontes ligadas ao executivo. Sempre

proativas, a dupla Eloísa e Patrícia, se mostram competentes na

realização das funções, sendo o elo entre o Poder Público e a emissora."
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Tomás Sá Pereira -

Jornalista da Rádio
Vida

 
"O trabalho desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de

Cachoeira do Sul é muito importante e essencial no elo de ligação entre o poder

público, os veículos de comunicação e a sociedade cachoeirense.

O programa ESTÚDIO VIDA, da Rádio Vida FM 104,9 MHz e o jornal ESTÚDIO VIDA

NEWS, mantêm linha aberta direta com a assessoras de imprensa da prefeitura,

Patricia Oliveira Miranda e Eloísa Uliana.

Ao longo deste ano, recebemos material jornalístico composto por: textos, fotos e

vídeos do gabinete do prefeito, das secretarias municipais e outros órgãos ligados

à municipalidade.

Soma-se ainda o rápido atendimento prestado pela área de comunicação da

prefeitura quando solicitamos informações e agendamentos de entrevistas, entre

outros, inclusive fora do horário de expediente da prefeitura (sábados, domingos

e feriados), o que demonstra seriedade e profissionalismo, haja vista que

jornalismo e bem informar a sociedade não tem dia nem horário."
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José Renato Ribeiro -

Jornalista do Portal O
Correio

 

"A atuação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Cachoeira do Sul

no decorrer de 2021 permite a comparação: foi uma espécie de extensão das

redações em relação aos assuntos ligados com a Prefeitura e que impactaram

a vida da comunidade durante o ano. A identidade entre o que o processo

jornalístico dos veículos exigia e o conteúdo gerado pela equipe da

Assessoria de Comunicação da Prefeitura tem uma explicação simples:

ambos agiram com o mesmo objetivo de informar o cachoeirense sobre as

pautas que realmente importaram e afetaram seu cotidiano. O Portal OCorreio

agradece mais um ano de parceria. Afinal, Cachoeira do Sul saber nos move."
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Dalcira Oliveira -

Jornalista da Rádio
Fandango

"A Assessoria de Imprensa presta atendimento às

necessidades do Fandango Notícia sempre de

maneira rápida e eficiente."
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FELIZ 2022!


