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PLANO DE GOVERNO 
 
 
 
 

PROJETO DE CIDADE  

CAXIAS DO SUL 

 
 
 
 
 
 

CAXIAS DAS PESSOAS  
Saúde, Educação e Segurança 

 
 
 

CAXIAS DA CIDADE 
Mobilidade, Infraestrutura e Habitação 

 
 
 

CAXIAS DA QUALIDADE DE VIDA 
Turismo, Cultura, Proteção Social, Esporte e Lazer 

 
 
 

CAXIAS DO DESENVOLVIMENTO 
Tecnologia e Inovação, Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 
 
 

CAXIAS DA PRESERVAÇAO  
Meio Ambiente e Proteção Animal 

 
CAXIAS DA CIDADANIA 
Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego 

 
 
 

CAXIAS DA GESTAO 
Gestão Coletiva, Gestão e Governo Municipal 
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PLANO 1 - SAÚDE: 
 
01. Viabilizar e garantir o pleno funcionamento da UPA Zona Norte. 
 
02. Analisar a viabilidade  a construção do HPS Caxias do Sul {Hospital de Pronto-
Socorro de Caxias do Sul). 
 
03. Fortalecer a atenção primária 
  
 3.1. Expandir, qualificar e consolidar a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
 melhorando a relação de custo-efetividade dos serviços de saúde no município. 
 
 3.2 Prestar atendimento e vacinação domiciliar para os idosos e pessoas com 
 necessidades especiais. 
 
 3 . 3  A n a l i s a r  a  v i a b i l i d a d e  d a  ampliação do horário de atendimento 
das  UBS de acordo com as necessidades de cada região. 
 
04. Informatização do Sistema de Saúde 
 4.1 Criar a Carteira Eletrônica de Vacinação, aprimorando diversos serviços 
 relacionados. 
 
 4.2 Viabilizar o agendamento de consultas via internet e aprimorar o 
 agendamento por telefone. 
 
 4.3 Disponibilizar a relação de medicamentos disponíveis via SUS no site da 
 Prefeitura e plataformas digitais, bem como informações claras de como e onde 
 retirá-los. 
 
 4.4 Gerenciar as consultas por meio de plataformas digitais que facilitem o 
 cancelamento ou a confirmação do paciente, bem como possam realizar a 
avaliação  do serviço prestado. 
 
05. Analisar a Implantação da linha vermelha, garantindo acesso rápido e fácil das 
ambulâncias ao Hospital Pompeia. 
 
06. Descentralizar o SAMU, agilizando o atendimento às diversas regiões urbanas e 
rurais. 
 
07. Reestruturar a gestão do Pronto Atendimento 24 horas e analisar a viabilidade 
de novos Prontos Atendimentos 24 horas em outras regiões da cidade. 
 
08. Analisar a viabilidade de implantação de farmácias distritais, descentralizando e 
facilitando a aquisição de medicamentos. 
 
09. Fortalecer a rede de saúde mental. 
 
10. Formar parcerias com Centros Científicos Nacionais e Internacionais buscando 
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incentivo financeiro e qualificando a assistência dos cidadãos de Caxias do Sul. 
 
11. Ampliar os serviços de odontologia na atenção básica por meio da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF). 
 
12. Ampliar as parcerias público-privadas. 

 
PLANO 2 - EDUCAÇÃO: 
 

 
13- Construir escolas verticais de educação infantil contribuindo efetivamente na 
redução da carência de vagas nas escolas do município. 
 
14- Revitalizar e ampliar os espaços existentes, prevendo acessibilidade para todos. 
 
15- Criar e fomentar os book trucks (bibliotecas itinerantes), para levar o acesso à 
leitura a todos os pontos da cidade. 
 
16- Criar o Tela Móvel, veículo com equipamentos e estrutura para reprodução de 
vídeos educativos e realização de videoconferências, para levar informação, educação 
e cultura para todos os lugares de Caxias do Sul. 
 
17- Universalizar a Educação e reduzir a demanda reprimida construindo novos 
espaços escolares de acordo com as adequações estruturais e pedagógicas previstas em 
lei. 
 

18- Garantir condições físicas e financeiras adequadas de trabalho ao professor, 

valorizando investimento em formação técnica, promovendo formação continuada em 

parceria com entidades afins (universidades, faculdades entre outras). 
 

19- Priorizar estratégias em alfabetização por meio da Educação para Jovens e 
Adultos (EJA), promovendo atualização técnica para os professores e parcerias 
público-privada com entidades que possibilitem estudo continuado para integração ao 
mercado de trabalho. 
 
20- Informatizar gradativamente a Rede Municipal de Ensino com internet 
respeitando a possibilidade técnica, atendendo critérios preestabelecidos, 
oportunizando um sistema integrado de informações. 
 
21- Implantar projeto itinerante com grupo de pais motivados a estabelecer relação 
com ambiente escolar de forma sistemática, promovendo oficinas, cursos e palestras. 
 
22- Ampliar atendimento educacional especializado, contando com o serviço de 
cuidadoria, a partir de critérios e legislação própria e promover capacitação 
continuada específica para os professores. 
 

23- Implantar Projeto de Qualidade de Vida voltado à Educação, numa rede de 
atendimento em parceria com instituições públicas e privadas de saúde física e mental. 



ANEXO I – DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO 

Página 4 de 17 

 
24- Propagar a Cultura de Paz promovendo as práticas restaurativas no ambiente 
escolar construindo possibilidades de convivência social responsável e harmoniosa. 
 

25- Promover e ampliar parcerias público-privadas com empresas e escolas privadas. 
 
26- Prosseguir a capacitação sobre Planejamento Estratégico objetivando a eficácia e 
eficiência nos procedimentos administrativos e/ou pedagógicos comuns à Rede 
Municipal de Ensino, realizados pelas equipes diretivas e demais técnicos da educação. 
 
27- Implantar oficinas  de  LIBRAS  - Língua  Brasileira de  Sinais  e  oficinas de  
OM - Orientação e Mobilidade nas escolas da Rede Municipal de Ensino 
proporcionando maior Inclusão e Acessibilidade em parceria com faculdades e 
instituições públicas e privadas. 
 
28- Promover e garantir maior atuação dos Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis 
favorecendo a comunicação com a comunidade onde a escola está inserida 
sugerindo questões e possibilidades de melhoria da Educação. 
 
29- Desenvolver e implantar na Rede Municipal de Ensino o Programa de Apoio a 
Inclusão com abordagem multiprofissional visando a inclusão e melhoria do sistema 
educacional. 
 
30- Ampliar o Programa Mais Alfabetização possibilitando a capacitação de 
professores que atuam além do bloco de alfabetização, promovendo estratégias 
atualizadas de atuação didática. 
 

31- Criar e fomentar projetos pedagógicos com caráter social, premiando estudantes e 
professores que, de alguma forma, possibilitem melhoria na qualidade de vida dos 
estudantes, das famílias, da comunidade e sociedade em geral. 
 
32- Melhorar o transporte escolar no interior da cidade. 
 
33- Criar o Programa Escola Segura (PES). 
 
34- Publicizar seminários, pesquisas e criações dos alunos em benefício da 
comunidade, possibilitando apresentações públicas de seus estudos e realizações. 

 
PLANO 3 - SEGURANÇA: 
 
35- Ampliar a atuação  da  Guarda  Municipal  fornecendo  a  qualificação  e  o  
suporte necessário para que atuem coibindo a criminalidade. 
 
36- Aumentar a frota de motos da Guarda Municipal, possibilitando atendimento 
rápido, ágil e eficiente a um custo reduzido de combustível. 
 
37- Manter e fortalecer o policiamento comunitário. 
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38- Manter  e  ampliar  os  convênios  com  a Brigada  Militar (BM) e  demais  
órgãos  da segurança pública. 
 
39- Investir no policiamento na área rural, garantindo segurança no interior. 

 
40- Garantir iluminação pública moderna e eficiente, com grande capacidade 
luminosa e menor custo em todas as áreas públicas da cidade, instalando novos pontos e 
utilizando a tecnologia   de   telegestão   para   gerenciar   e   manter  toda   a   
estrutura  em   pleno funcionamento. 
 
41- Intensificar e ampliar o monitoramento por câmeras nas áreas públicas. 

 
42- Equipar as viaturas da Guarda Municipal com câmeras integradas onboard. 

 

43- Descentralizar as viaturas da Guarda Municipal. 
 
44- Criar o Centro Integrado de Controle de Segurança Pública Municipal 
(CICSPM). 
 
 
PLANO 4 - MOBILIDADE: 
 
45-  Revisar  e  adequar  o  SIM  Caxias  para a  realidade  das  demandas da  
população, implantando o INOVA CAXIAS MOBILIDADE. 
 
46- Incentivar a concorrência de prestadores de serviço no transporte coletivo urbano. 
 
47-Implantar a Zona Azul Inteligente, com diversas facilidades e utilidades. 
 
48- Implantação de meio de informação inteligente que possibilite melhor 
gerenciamento do sistema do transporte coletivo urbano (TCU). 
 
49- Implantar trechos de "onda verde", facilitando e agilizando o deslocamento de 
carros, ônibus e demais veículos. 
 
50-  Melhorar  e modernizar  a sinalização em calçadas, vias e parques, adaptando 
sua acessibilidade para deficientes e pessoas com a mobilidade reduzida. 
 
51- Manter e aprimorar a Escola Pública de Trânsito. 
 
52- Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, criando ciclovias úteis e 
seguras para o deslocamento dos cidadãos. 
 
53- Incentivar a utilização de calçadas ecológicas. 
 
54- Estudar a viabilização da implantação de um sistema de transporte coletivo por 
meio de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 
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55- Realizar estudos para melhoria do tráfego, aumentando a segurança de pedestres 
e motoristas (rotatórias, passarelas e viadutos). 
 
56- Melhorar os acessos e estruturas de mobilidade no meio rural. 
 
 
 

PROGRAMA 5 - INFRAESTRUTURA 
 
57 Extinguir gradativamente os aluguéis firmados pelo município. 

 

58- Implantar o Mercado Público Municipal. 

 
59- Incentivar a inclusão digital disponibilizando internet gratuita para a 
população. 
 
60- Atuar proativamente estabelecendo um cronograma  para a implantação e 
conclusão do Aeroporto Regional de Vila Oliva. 
 
61- Melhorar  a  estrutura  e modernizar  os  equipamentos do  Aeroporto Regional 
Hugo Cantergiani. 
 
62- Instalar o Centro Especializado de Saúde (CES) no antigo prédio do INSS. 
 
63- Remodelar as paradas de ônibus para que garantam conforto e segurança aos 
usuários. 
 
64- Incentivar a preservação do patrimônio histórico da cidade valorizando a 
identidade arquitetônica e cultural. 
 
65- Expandir a coleta mecanizada no município levando-a efetivamente também ao 
interior. 
 
66- Melhorar e ampliar o tratamento de esgoto da cidade. 
 
67- Viabilizar o Autódromo Municipal por meio de parceira público-privada. 
 

 
PLANO 6 - HABITAÇÃO: 
 
68- Criar o Banco Municipal de Materiais de Construção (BMMC). 
 
69- Ampliar a Força Tarefa de regularização fundiária, atuando em parceria com as 
diversas esferas e, em especial, com o Ministério Público. 
 
70- Criar i n c e n t i v o s  para regularização de lotes mediante contrapartida dos 
interessados, assegurando aquisição legal. 
 
71- Intervir em áreas degradadas com o objetivo de construir moradias sociais e 
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reassentar famílias que habitam em áreas impróprias e de risco. 
 
72- Projetar o crescimento da cidade, planejando a densidade habitacional das áreas 
de forma a facilitar a proximidade de serviços públicos e agilizar o deslocamento 
para o trabalho e/ou atividades de lazer. 
 
73- Desburocratizar os processos referentes a liberação de projetos sem 
negligenciar a segurança e impacto ambiental das construções. 
 
74- Ampliar as parcerias com programas habitacionais já existentes nos governos 
estadual e federal oportunizando moradias para população de baixa renda. 
 
75- Ampliar o Fundo da Casa Popular (FUNCAP). 
 
PLANO 7 - TURISMO: 
 
76- Reestruturação e fortalecimento dos roteiros turísticos a fim de atender as 
demandas regionais, nacionais e internacionais – visita técnica permanente. 
 
77- Capacitação e suporte aos profissionais do trade turístico. 
 
78- Capacitação permanente dos atendentes no Centro de Atenção ao Turista e aos 
servidores (Centro da Cidade, Estrada do Imigrante, Caminhos da Colônia, Criúva, 
Ana Rech e Vale Trentino). 
 
79- Promover o Município no roteiro turístico da região Uva e Vinho. 
 
80- Unificar informações acerca das atividades e eventos locais que ocorrem na cidade. 
 
81- Viabilizar a Rota  Cicloturística, estruturando  um  percurso  nos  roteiros  
turísticos já existentes. 
 
82- Promoção de passeios para as escolas - Programa Conheça Caxias e clubes de 
mães, proporcionando o  conhecimento e a valorização da identidade local com seus 
pontos e roteiros turísticos. 
 
83- Implantar a Linha Turismo por meio de parceria público-privada, facilitando o 
acesso dos turistas e da população em geral aos pontos turísticos. 
 
84- Fortalecer o turismo ampliando a divulgação de nossa cidade no Brasil e no 
exterior. 
 
85- Criar a  Rota da  Tradição, auxiliando na  promoção e  valorização  dos  Centros  
de 
Tradições Gaúchas de Caxias do Sul. 
 
86- Fomentar a realização de eventos nos  mais  diversos  setores,  diversificando  a 
atratividade turística. 
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87- Ampliar e melhorar o Centro de Eventos Festa da Uva, possibilitando uma 
gestão autossustentável que desonere e contribua para as Contas Públicas. 
 
88- Manter e consolidar o Calendário de Eventos do Município. 
 
89- Tornar o Parque de Exposições Festa da Uva um atrativo turístico durante o ano 
todo. 
 
90- Atuar conjuntamente ao Convention Bureau e a Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos para divulgação e promoção de novos eventos no Município. 
 
91-Trabalhar em conjunto com as Agências de Turismo Receptivo, fomentando o 
turismo local. 
 
92 – Divulgar as ações e os produtos turísticos, além dos anteriormente relacionados, 
a Semana Municipal do Turismo e o concurso fotográfico sobre turismo de Caxias do 
Sul. 
 
 
PLANO 8 - CULTURA: 
 
93- Fomentar atividades e formação cultural nos bairros e distritos de Caxias do 
Sul compreendendo seus cenários. 

 
94- Realizar concurso público de arquitetura e urbanismo para o projeto de 
ocupação das áreas que integram a MAESA. 

 
95- Incentivar a cultura local, com criação de espaços de cultura social, 
orientados pela própria comunidade. 

 
96- Valorizar e promover os artistas locais. 

 
97- Promover as Estações Culturais Caxias - Atividades culturais de música, teatro e 
dança, distribuídas pelos parques da cidade com realização concomitante de Mostra 
e Comercialização de Artesanato Local. 

 
98- Ampliar a divulgação das atividades e revitalizar os museus de Caxias do Sul 
incentivando a produção cultural local. 

 
99- Aumentar a rede de bibliotecas e seu acervo, facilitando o acesso aos livros. 

 
100- Viabilizar um Estúdio Público em Caxias do Sul. 

 

 
101- Manter e aprimorar  o  FINANCIARTE e  a  Lei  Municipal de  Incentivo  à  
Cultura, adequando a distribuição para artistas e produtoras com critérios claros e 
objetivos. 

 
102- Possibilitar a realização de eventos tradicionalistas autossustentáveis durante 
todo o ano, contribuindo para o fortalecimento da cultura gaúcha em nosso 
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município e incrementar o calendário de Rodeios e da Semana Farroupilha. 
 
103- Fortalecer e ampliar a Rede de Pontos de Cultura. 

 
104- Democratizar a decisão acerca das atividades culturais realizadas no município, 
dando transparência ao processo, definindo  prioridades  e  garantindo  a  
participação  da população. 

 
105- Intensificar a realização de festivais culturais já existentes e atrair novos. 

 
106- Garantir a proteção e reconhecimento do patrimônio material e imaterial que 
formam a identidade cultural de nossa cidade. 

 

 
PLANO 9 – PROTEÇÃO SOCIAL: 
 
107- Atuar junto ao Conselho das Pessoas com Deficiência para garantir a 
acessibilidade viabilizando a diminuição das barreiras das diferentes deficiências, 
garantindo a essas pessoas segurança e autonomia. 
 

108- Promover a prática de atividades esportivas, artísticas e culturais como recurso 
para reabilitação, socialização e valorização da pessoa com deficiência. 
 
109- Promover conjuntamente aos órgãos da saúde a prevenção das deficiências. 
 
110- Incentivar  a  convivência  entre  pessoas  com  deficiência,  auxiliando-os  em  
suas demandas diárias relacionadas a acessibilidade. 
 
111- Estimular as propostas sociopedagógicas para atender crianças com deficiência 
criando, ampliando e promovendo a adaptação acessível de acordo com normativas 
legais das escolas e capacitando os profissionais para melhor atender a este público. 
 
112- Realizar ações de inclusão social para pessoas com deficiência. 
 
113- Criar a Central Municipal de Intérpretes e Instrutores da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS em Caxias do Sul. 
 
114- Viabilizar a implantação das oficinas de LIBRAS nas escolas municipais. 
 
115- Divulgar informações acerca dos direitos da pessoa com deficiência por meios e 
mídias acessíveis. 
 
116- Incentivar a participação das pessoas com deficiência nas decisões e na 
construção de políticas públicas nos órgãos gestores do município. 
 
117- Implantar Academias Inclusivas (AI) para portadores de necessidades especiais. 
 
118- Divulgar e ampliar os serviços da Parada Cidadã. 
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119- Ampliar o número de semáforos com botoeira e áudio para deficientes visuais. 
 
120- Implantar Braille nos pontos de  ônibus, facilitando a informação aos  
portadores de deficiência ou redução da capacidade visual. 
 
121- Incentivar a educação inclusiva para integração total dos PCD's no ensino. 
 
122- Estimular a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de 
trabalho. 
 

 
PLANO 10 - ESPORTE E LAZER: 
 
123- Aprimorar e ampliar as academias da melhor idade, incentivando a prática do 
exercício físico e consequente melhora das condições de saúde e qualidade de vida 
dos participantes. 
 
124- Viabilizar o Park Radical. 
 
125- Promover parcerias com federações esportivas e sociedade civil para o 
desenvolvimento de todos os esportes no município. 
 

126- Despertar a vocação esportiva da cidade, fomentando os esportes que se 
destacarem e tornar a cidade referência nestes esportes. 
 
127- Ampliar as ações municipais com a juventude atuando na prevenção, educação 
e conscientização dos jovens através de programas e projetos que desenvolvam suas 
habilidades sociais e esportivas. 
 
128- Revitalizar as quadras de esportes poliesportivas e campos de futebol nos 
bairros da cidade. 
 
129- Fomentar a participação da população em geral na prática de atividade física 
voltada para a saúde e qualidade de vida observando todas as faixas etárias. 
 
130- Promover a incrementação das opções de lazer na cidade. 
 
131- Ampliar os locais de convivência nos bairros por meio de parcerias público-
privadas. 
 
132- Integrar a atividade física em grupos de risco (diabéticos, hipertensos, 
cardiopatas, etc) visando a qualidade de vida destes grupos e incentivando a prática 
extensiva a todos os seus familiares. 

 
 

PLANO 11 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
 
133- Aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos por meio de 
plataformas digitais. 
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134- Fomentar o desenvolvimento das startups e spin-offs em Caxias do Sul, 
acelerando o crescimento e desenvolvimento da cidade. 
 
135- Criar espaços coworking de parcerias público - privadas para ampliar estruturas 
de negócios de pequenas e médias empresas. 
 
136- Desenvolver a economia sustentável e criativa aproveitando os recursos, as 
competências e os empreendedores locais. 
 
137- Ampliar os arranjos produtivos locais (APLs) promovendo o aumento da 
competitividade dos setores integrados. 
 
138- Fortalecer as parcerias entre o setor público, empresas e instituições de 
ensino para atender as demandas da sociedade. 
 
139- Incentivar a cultura do empreendedorismo e inovação. 
 
140- Desenvolver novas vocações econômicas em setores com potencial de 
crescimento. 
 
141- Despertar e possibilitar a autossuficiência de Caxias do Sul aumentando e 
diversificando o substrato industrial e empresarial. 
 

142- Desenvolver políticas e ações interligadas de ciência, tecnologia e inovação 
objetivando a inclusão social. 
 
143- Estimular que as empresas invistam em inovação através de incentivos 
criados para acelerar o desenvolvimento do setor. 
 
144- Realizar na educação fundamental oficinas de temas relativos a lógica, 
programação e robótica, despertando o interesse nestas áreas e oportunizando o 
aprendizado. 
 
145- Incentivar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nos setores definidos 
como estratégicos para o crescimento do município. 
 
PLANO 12 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL: 
 
146- Fortalecer  e  incentivar  a  participação dos  produtores  e  Comunidade  na  
Feira do Agricultor, Ponto de Safra, Feira Ecológica, Feira do Vinho, CEASA, etc. 
 
147- Estimular o uso de produtos advindos de produtores locais e regionais. 
 
148- Manter e fortalecer as Cozinhas Comunitárias. 
 
149- Valorizar a permanência das pessoas no campo garantindo trabalho e qualidade de 
vida. 
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150- Tornar a  agricultura  caxiense  referência  tecnológica e  profissional, 
promovendo  a qualidade dos alimentos saudáveis, segurança alimentar e a 
sustentabilidade. 
 
151- Capacitar o agricultor para melhorar a infraestrutura de sua propriedade e a 
gestão de suas terras. 
 
152- Incentivar o empreendedorismo e o associativismo, otimizando o setor em todas 
as suas etapas por meio da inovação e tecnologia. 
 
153- Melhorar  a  qualidade  das  vias  de  acesso ao interior, facilitando o 
escoamento da produção e a mobilidade. 
 
154- Fortalecer o Horti Serra Gaúcha. 
 
155- Apoiar o desenvolvimento e a produção de produtos locais orgânicos. 
 
156- Promover parcerias entre os produtores e instituições de ensino e pesquisa na 
área, melhorando a qualidade e eficiência do plantio e da colheita. 
 
157- Incentivar a Agricultura Escolar  (horta  escolar)  para  uso  dos  alunos,  
auxiliando na aprendizagem e na alimentação saudável. 
 
 
PROGRAMA 13- MEIO AMBIENTE 
 
158- Fomentar a diversificação da matriz energética local. 
 
159- Encorajar a utilização de água da chuva em condomínios e comunidades, bem 
como em prédios públicos da administração direta e indireta. 
 
160- Atuar na prevenção e solução de alagamentos na cidade. 
 
161- Investir, fomentar e premiar a utilização de recursos renováveis e a economia 
dos recursos naturais não renováveis. 
 
162- Criar  o  Selo  "Amigo  do  Meio  Ambiente"  para  premiar  e  certificar  
iniciativas  de sustentabilidade. 
 
163- Reconhecer iniciativas que visem o uso racional da água, evitando desperdícios. 
 
164- Atuar para preservar a biodiversidade, com foco nas áreas rurais do município. 
 
165- Fomentar e apoiar as ações de reciclagem no município. 
 
166- Ampliar a manutenção e melhorar o estado de conservação das praças, 
parques e demais áreas de uso comum do município. 
 
167- Incentivar a arborização de ruas com espécies que auxiliem na absorção de 
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água da chuva. 
 
168- Estimular o uso de energias alternativas e renováveis em todas as áreas 
públicas do município. 
 
169- Implantar a  Central  de  Resíduos Orgânicos  (CRO) para  aproveitamento no  
horto municipal, hortas comunitárias, canteiros de parques, praças e prédios públicos. 
 
170- Intensificar a utilização de meios sustentáveis em construções novas e 
incentivar a implantação desses meios durante as reformas das estruturas já existentes. 
 
171- Ampliar a Fiscalização Ambiental possibilitando uma atuação efetiva e contínua. 
 
172- Expandir o Programa de Educação Ambiental no município, promovendo 
ações de conscientização em todas as escolas e atuando diretamente nos bairros. 
 
173- Implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
174- Atuar pela redução do impacto ambiental do transporte público urbano, 
adequando os ônibus para que dispersem seus poluentes de forma menos lesiva às 
pessoas e ao meio ambiente. 
 
175- Promover o  mapeamento  dos  níveis  de  impermeabilização  do  solo, atuando  
para aumentar a capacidade de absorção da  água.     
 
176- Identificar  os pontos de risco, as causas  da contaminação  do solo no 
município e agir para solucionar e prevenir estas contaminações. 
 

 
PLANO 14 - PROTEÇÃO ANIMAL: 
 
177- Criar a Rede de Cuidados Animais (RCA). 
 
 
178- Combater maus-tratos a animais por meio da RCA. 
 
 
179- Viabilizar o Hospital Veterinário por meio de parceria público-privada. 
 
 
180- Combater o índice de abandono e incentivar a adoção responsável. 
 
 
181- Estimular o ensino de assuntos referentes aos cuidados e atenção com os 
animais nas escolas municipais. 
 
182- Elaborar  parcerias  com  instituições  de ensino, pesquisa  e de proteção  aos  
animais, buscando alternativas para o controle populacional de cães e gatos na 
cidade. 
 
183- Regulamentar questões inerentes ao alojamento e saúde animal, mensurando  o 
impacto de vizinhança, poluição sonora, destinação de dejetos, abrigo, capacidade e 
imunizações. 
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184- Auxiliar no transporte  de animais  quando  houver necessidade  da mudança  de 
famílias de baixa renda para outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
PLANO 15 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
 
185- Qualificar a diretriz da descentralização e territorialização dos equipamentos 
sociais ligados a política de assistência social. 
 
186- Fortalecer o trabalho intersetorial das políticas públicas (saúde, educação, cultura, 
habitação, esporte e lazer), visando a ampliação do acesso e garantia de direitos. 
 
187- Ampliar a oferta de serviços de atendimento domiciliar para idosos e pessoas com 
deficiência em situação de vulnerabilidade social. 
 
188- Ampliar o número de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
com especial atenção as regiões com maior densidade populacional e maior 
vulnerabilidade social. 
 
189- Estimular meios que facilitem a inserção das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social no mercado de trabalho. 
 
190- Qualificar os serviços de acolhimento institucional já existentes e ampliar a 
oferta de modalidades. 
 
191- Potencializar estratégias que visem efetivar as seguranças preconizadas pela 
assistência social: de sobrevivência, convívio e acolhida. 
 
192- Qualificar e melhorar as condições dos equipamentos sociais nos territórios de 
maior vulnerabilidade social, conforme diagnóstico, respeitando as NOB SUAS e NOB 
RH. 
 
193- Capacitar os trabalhadores do SUAS na perspectiva da educação permanente. 
 
194- Descentralizar o Cadastro Único, qualificando o trabalho de fiscalização e 
acompanhamento dos beneficiários de programas sociais e transferência de renda. 
 
195- Estimular a participação popular através de ações que fomentem o protagonismo 
e democratização do caráter público da assistência social. 
 
196- Aprimorar a elaboração do diagnóstico socioterritorial como ferramenta de 
gestão e planejamento. 
 
197- Fortalecer a rede socioassistencial através da qualificação da gestão territorial. 
 
198- Zelar pela qualidade do ambiente de trabalho dos trabalhadores e garantir seu 
bem estar físico e psicológico. 
 
199- Manter diálogo permanente com os servidores buscando efetiva participação 
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democrática na gestão. 
 
200- Avaliar continuamente a administração, otimizando a gestão e evitando uso 
inadequado de estruturas e de receita. 
 
201- Contribuir para a qualificação do Sistema Municipal de atendimento 
socioeducativo de Caxias do Sul. 
 
 
PLANO 16 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E 
EMPREGO: 
 
202- Criar o Centro de Empreendedorismo de Caxias do Sul que implantará 
políticas de desenvolvimento para a cidade em parceira com instituições públicas e 
privadas. 
 
203- Viabilizar uma rede de incubadoras com o apoio de universidades e centros de 
pesquisa em inovação e tecnologia para desenvolver a cidade e otimizar os serviços 
públicos. 
 
204- Tornar Caxias do Sul uma cidade atrativa para as empresas, aumentando a 
demanda de trabalhadores e fortalecendo o crescimento da cidade. 
 
205- Criar incentivos tributários e logísticos para suprir a carência de empregos por 
meio das empresas com sede em Caxias do Sul e as que venham se instalar. 
 

206- Viabilizar ferramentas eficientes e práticas para busca e contratação de 
empregos, estreitando e facilitando a relação entre trabalhadores e empresas. 
 
207- Promover a formalização  dos trabalhadores  informais para  que  possam  se  
inserir corretamente no mercado de trabalho. 
 
208- Fiscalizar e coibir o comércio ilegal. 
 
209- Implantar arranjos produtivos inovadores nos bairros, possibilitando a 
descentralização de serviços e produtos com a ampliação da oferta de empregos locais. 
 
210- Fomentar as micro e pequenas empresas. 
 
211- Incentivar o empreendedorismo. 
 
 
PLANO 17 - GESTÃO COLETIVA: 
 
212- Reunir-se periodicamente com representantes da sociedade civil organizada, 
líderes comunitários,  representantes  de  entidades  e  todos  aqueles  que  queiram  
participar ativamente da gestão de nosso município. 
 
213- Criar canais diretos (fóruns, chats e comunidades virtuais) para receber e 
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atender a população e para disseminar informações e serviços de interesse público. 
 
214- Facilitar  a  participação  e  contato  das  pessoas  na  gestão  pública,  dando  à  
elas ferramentas ágeis e práticas para avaliação dos serviços públicos. 
 
215- Viabilizar uma estrutura móvel para atender às pessoas nos bairros e no interior. 
 
 
PLANO 18 - GESTÃO E GOVERNO MUNICIPAL: 
 
216- Garantir total transparência das ações do Governo Municipal, facilitando o 
acesso à informação e possibilitando a participação consciente da população. 
 
217- Realizar Concursos Públicos de acordo com a demanda das áreas de atuação. 
 
218- Reduzir os Cargos em Comissão em, no mínimo, 50%. 
 
219- Extinguir a verba de representação dos Cargos em Comissão (CC's) do Poder 
Executivo. 
 
220- Nomear Secretários Municipais  técnicos e  altamente  capacitados  na  área em 
que atuarão. 
 

221- Fortalecer a autonomia decisória dos bairros e distritos de Caxias do Sul, 
ouvindo e atendendo as demandas prioritárias dos moradores de cada região. 
 
222- Valorizar o servidor municipal, promover  a  meritocracia e  desenvolver o 
Plano de Carreira de forma justa e consistente. 
 
223- Gerir com eficácia, otimização e sistema de metas a serem alcançadas dentro de 
tempo preestabelecido. 
 
224- Ampliar os canais de comunicação com a administração direta e indireta por 
meio da tecnologia, agilizando o atendimento do cidadão e garantindo eficiência no 
cumprimento e fiscalização da demanda. 
 
225- Garantir a eficiência da estrutura administrativa municipal com profissionais 
técnicos com comprovada atuação para otimizar a gestão. 
 
226- Disponibilizar a relação de resultados pretendidos e resultados obtidos pela 
gestão municipal. 
 
227- Buscar novos financiamentos e recursos a fundo perdido para aumentar a 
qualidade e eficiência dos serviços bem como os investimentos na cidade. 
 
228- Criar ferramentas para agilizar e otimizar os serviços prestados pelo município, 
diminuindo o tempo de espera e acelerando o crescimento da cidade. 
 
229- Fortalecer a participação da população no processo de planejamento da cidade, 
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ouvindo e executando as demandas prioritárias e respeitando os anseios da 
comunidade. 
 
230- Promover o uso consciente dos materiais de expediente da Prefeitura, evitando 
desperdício e gastos desnecessários. 
 
231- Ampliar a qualificação dos servidores e agentes públicos visando a melhoria da 
gestão pública e dos serviços prestados à comunidade. 
 
232- Zelar pela qualidade do ambiente de trabalho dos funcionários e garantir seu 
bem-estar físico e psicológico. 
 
233- Manter diálogo permanente com os servidores buscando efetiva participação 
democrática na gestão. 
 
234- Reestruturar o REFIS com critérios justos. 
 
235- Avaliar continuamente a administração, otimizando a gestão e evitando uso 
inadequado de estruturas e de receita. 
 
236- Desenvolver e promover a articulação de setores essenciais à competitividade e a 
qualidade de vida da população. 
 

237- Compreender os cenários regionais, nacionais e internacionais, prospectando o 
futuro e realizando o planejamento adequado de forma a antecipar e prevenir futuras 
demandas ou carências do município. 
 
238- Tornar Caxias do Sul cidade modelo de gestão, eficiência e qualidade de 
vida, com especial atenção ao crescimento sustentável, orgânico e contínuo. 
 
239- Realizar uma gestão que emana da população, onde o indivíduo, a família, o 
bairro e a população em geral exercem o poder e tem papel decisivo na condução da 
gestão e na alocação de recursos às prioridades reais de Caxias do Sul. 
 


