
AGRICULTURA

Diretriz 25 – Desenvolvimento Rural
- Concessão de 29 bolsas de estudo para estudantes de Escola Técnica Agrícola, 
incentivando o ensino e a sucessão nas propriedades rurais

- Em parceria com o Sebrae-RS, curso de Qualificação e Capacitação para cerca de 100 
produtores rurais feirantes que participam das Feiras do Agricultor; capacitação dos 
feirantes para aplicação da rastreabilidade dos seus produtos, trabalhando ensino, 
extensão rural e melhorando a qualidade dos produtos ofertados nas Feiras do Agricultor

- Parceria com a Inspetoria Veterinária do Governo Estadual para melhorar e ampliar o 
atendimento dos produtores rurais, com a finalidade de fomentar a produção animal, 
defesa sanitária, zootécnica, inspeção e fiscalização de produtos de origem animal

Diretriz 10 – Caxias Segura
- Segurança na área rural: disponibilização de dados das coordenadas geográficas de 
propriedades rurais do Município à Brigada Militar. A iniciativa integra o programa do 
governo Estadual “Novo Rumo – Monitoramento e Combate ao Abigeato e Segurança no 
Meio Rural”. O objetivo é munir a Brigada Militar de informações que auxiliem os agentes 
a traçar a melhor rota para chegar ao local de uma ocorrência policial no menor tempo 
possível. O município tem 6.325 propriedades rurais registradas no Cadastro Ambiental 
Rural

Diretriz 17 - Políticas Sociais e Comunitárias
- Parceria com organização da sociedade civil para execução das atividades do Restaurante
Popular, qualificando o espaço e humanizando o atendimento; qualificação da produção 
de refeições destinadas às Cozinhas Comunitárias, centralizando a produção no 
Restaurante Popular a partir de setembro de 2021

- Inauguração da Cozinha Experimental no Banco de Alimentos que, além de ser utilizada 
para o aproveitamento integral dos alimentos e para capacitações, possibilitou a realização
de um curso profissionalizante para auxiliares de cozinha, que formará 18 alunos em 
17.12.2021

CODECA

Diretriz 21 – Inovação
Implantação do pregão eletrônico e da auditoria interna

Diretriz 27 – Resíduos e Sustentabilidade
Regramento da compactação dos resíduos e setorização da coleta

Reimplantação do programa Troca Solidária e revitalização Ecoponto



Diretrizes 33 e 37 – Gestão Pública e Negociação de Dívidas e Gestão de Custos
Abertura financeira por unidade de negócio (abertura do custo e receita por unidade de 
negócio)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Diretriz 21 - Inovação
- Criação da Política de Inovação Municipal, instituição do Conselho e Fundo Municipal de 
Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia. O objetivo é fomentar ações que visem 
ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação de Caxias do Sul, 
modernização da administração pública municipal e transformação digital dos serviços 
públicos por meio de mecanismos de compra pública de soluções inovadoras e 
encomenda tecnológica

- Criação do Programa Inova Caxias, com redução da alíquota de ISSQN de 4% para 2% a 
partir da certificação de startups e empresas de base tecnológica, com o objetivo de 
manter os negócios inovadores no município, gerar e atrair novos negócios. Representa 
um marco histórico por ser a primeira lei de redução de impostos no Município

Diretriz 22 – Simplifica Caxias
- Regulamentada a Lei da Liberdade Econômica (criada em março de 2020), propiciando a
liberação de alvarás de baixo e médio risco para mais de 800 CNAEs (Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas). A lei se baseia na presunção da boa-fé e, desde julho, dispensou 
mais de 2.700 alvarás de atividades de baixo e médio risco. Atualmente, a liberação dos 
alvarás ocorre em até 24 horas, prazo que anteriormente era de cerca de 90 dias

Diretriz 23 – Desenvolvimento Econômico
- Criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e do Fundo Municipal do 
Trabalho, a qual permitirá o recebimento de recursos de diversas fontes para ações e 
políticas voltadas, principalmente, à capacitação da mão de obra e ao estímulo ao 
emprego e renda

- Criação do Programa CredCaxias, voltado à concessão de crédito e capacitação para 
micro e pequenos empresários. Em parceria com Sicredi, Sebrae e RS Garanti, já foram 
aprovados mais de R$ 5 milhões em créditos e mais de 500 empresas registradas nas 
capacitações. Programa inédito, com aporte de R$ 3 milhões em fundo garantidor de 
crédito, distribuídos igualitariamente entre Prefeitura, Sicredi e Sebrae.

- Distinção da Sala do Empreendedor com Selo Diamante 2021, a maior categoria do 
prêmio nacional realizado pelo Sebrae. O reconhecimento se deu pelo trabalho de 
melhorias no atendimento ao micro empreendedor individual e das ofertas de serviços. 
Até então, a Sala do Empreendedor não tinha selo algum. 



- Novos programas do Banco do Vestuário, possíveis a partir de parcerias com empresas e 
organização de educação técnica. Com mais de R$ 70 mil arrecadados, o Banco produziu e
doou mais de 1.000 produtos a entidades e mais de 9.000 produtos a programas do 
Município. Também capacitou mais de 100 pessoas, mesmo com a suspensão das 
atividades em parte do ano em função da pandemia. Dentre as ações de destaque, 
promoveu concurso, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, em que os alunos 
confeccionaram peças com resíduo de tecidos. Em parceria com a Secretaria da Cultura, os
alunos e voluntários confeccionaram uniformes para a Companhia Municipal de Dança e, 
agora, trabalham na produção de figurinos para a Festa da Uva 2022. Em ação especial de 
Natal, foram produzidos mais de 100 bonecos de neve de tecido para doação a crianças 
hospitalizadas.

CULTURA

Diretriz 18 – Cultura como Promotora do Desenvolvimento
- Aproximação e parceria com a comunidade artística e cultural, por meio das Escutas 
Ativas que culminou na elaboração e aprovação do Plano Municipal de Cultura. Parceria 
com o Conselho Municipal de Política Cultura e comunidade, fortalecendo o diálogo e os 
processos participativos indicados no Plano de Governo e fortalecendo o Conselho Plano e
Fundo

- Mais oportunidades de trabalho por meio de editais, convocatórias, consultas e 
contratações de, preferencialmente, artistas locais aos externos, salvo em casos em que o 
foco era a formação da comunidade, em programações como Natal, Feira do Livro, Caxias 
em Cena e Semana do Hip Hop, entre outros

- Lançamento da primeira etapa do Mapeamento Cultural, ferramenta que organiza e 
identifica os profissionais da cidade, como primeiro passo para dar visibilidade aos 
talentos locais e aos espaços culturais, sendo base para políticas públicas

- Edital Emergencial SALVE, auxílio emergencial da cultura, que teve cerca de 400 
trabalhadores beneficiados, com o valor de R$ 800, que tiveram suas rendas afetadas pelas
medidas restritivas da covid-19

- Lançado Financiarte com valor R$ 400 mil

- Mais de 40 projetos culturais aprovados para financiamento via Lei de Incentivo à Cultura
nas diversas áreas culturais e artísticas

Diretriz 19 – Patrimônio Cultural
- Adequação da legislação municipal sobre o patrimônio imóvel, propondo a criação de 
um inventário arquitetônico que proporcione a valorização da cultura e da história tanto 
para moradores de Caxias do Sul como para atrair a atenção de turistas



EDUCAÇÃO

Diretrizes 05, 06 e 07– Educação Infantil, Ensino Fundamental e Projetos, Programas 
e Políticas Públicas para Jovens
- Contratação de plataformas para ampliação das oportunidades de aprendizagem e 
permanência dos estudantes na escola, com investimento superior a R$ 3 milhões. Árvore, 
com de 31 mil títulos digitais; Elefante Letrado, leitura e atividades para crianças, 
contribuindo para alfabetização e letramento; e plataforma adaptativa para ensino e 
aprendizagem matemática por meio de jogos

- App para internet para todos os estudantes e professores no valor de R$ 1,2 milhão

- Fornecimento de cromebooks para estudantes e para escolas no valor de R$ 13 milhões

- Uniformes escolares para todas as crianças de pré-escola a 9º ano, com 42 mil kits, e 
investimento de R$ 9 milhões

- Compra de quase 4 mil vagas para educação infantil, de zero a três anos

- Avaliação censitária para estudantes do 2º ao 9º ano para qualificação das ações de 
recuperação da aprendizagem e projeto-piloto “Eu Conto, Todos Contam”, com 30 jovens 
prioritários para retorno à escola e continuidade dos estudos

- Licitação para construção das escolas Laurindo Formolo e Atiliano Pinguelo, e oito obras 
de ampliação e qualificação de espaços

- Licitação do 1º lote de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, contemplando 
10 escolas, incluindo a reforma geral da João De Zorzi

- Implementação de uma política para Escola do Campo

Diretriz 08 – Escola do Futuro
- Abertura do 1º edital de chamamento para Educação de Jovens e Adultos

Diretriz 09 – Formação, Qualificação e Inovação dos Profissionais da Educação
- Nomeação de mais de 200 professores e convocação de outros 900 para ampliação de 
jornada para atendimento às necessidades das escolas. Capacitação de 40h para 
preparação na atuação gestora, 520 horas de formação com 4.693 participantes, 1,8 mil 
participantes no Dia da Rede e 655 assessorias diretamente nas escolas

Diretriz 17 – Políticas Sociais Comunitárias



- Distribuição média mensal de 76 mil kits diretamente para as famílias das crianças e 
estudantes, compostos, principalmente, por gêneros da agricultura familiar, totalizando 
mais de 402 toneladas de alimentos

- Entrega de 13 toneladas de alimentos para o preparo de 23.993 marmitas distribuídas 
diretamente às crianças e estudantes matriculados na rede municipal de ensino para 
consumo nas suas casas

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Diretriz 14 – Família Forte
- A Lei do Programa de Guarda Subsidiada, aprovada neste ano, tem o objetivo principal 
de manter ou reintegrar crianças, adolescentes ou grupos de irmãos na família extensa e 
ou ampliada em função de afastamento do convívio de sua base natural ou biológica, 
mediante decisão judicial provisória ou definitiva. Atualmente, o atendimento é 
assegurado a 204 crianças e adolescentes e 85% dos familiares participantes são avós

- O programa P – Promundo é voltado ao Primeira Infância no Sistema Único da 
Assistência Social. A iniciativa tem a parceria do Instituto Promundo, uma organização 
brasileira líder no trabalho sobre masculinidade, com a visão de que os homens e os 
meninos devem ser aliados na construção de espaços mais respeitosos e equitativos

Diretrizes 16 e 17 – Pessoas em Situação de Rua e Políticas Sociais Públicas
- O programa Todos na Mesa, resultado de trabalho conjunto da FAS com a Secretaria da 
Agricultura, visa contar com a força e solidariedade dos inúmeros grupos que distribuem 
marmitas à noite pelas ruas. A proposta é inverter o que culturalmente vem sendo feito. 
Em lugar de ir às ruas distribuir alimentos, o objetivo é levar as pessoas em situação de rua
para dentro de espaços comunitários. Além de uma refeição com dignidade, é intenção 
que os usuários tenham também acesso ao atendimento de suas demandas nas demais 
áreas que necessitam de intervenção ou participação da assistência social

Diretriz 07 – Projetos, Programas e Políticas Públicas para Jovens
- O Centro Administrativo de Caxias do Sul e a Fundação de Assistência Social estão sendo
locais para que 30 jovens em situação de vulnerabilidade participem do Programa Ser 
Jovem Cidadão. Após um período de formação teórica, eles vivenciam suas primeiras 
experiências profissionais

Diretrizes 13 e 35 – Terceira Idade e Receita: Captação de Recursos
A legislação sofreu alterações para ampliar as formas de captação de recursos para o 
Fundo Municipal do Idoso. Com a mudança, serão lançados editais de chamamento 
público prevendo a seleção de projetos que receberão recursos de modo direto ou 
aprovando propostas de Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos previamente 
cadastradas, permitindo-lhes a captação de recursos junto à sociedade civil por meio do 
mecanismo de incentivo fiscal da lei federal n° 12.213/2010



ESPORTE E LAZER

Diretriz 20 – Esporte, lazer e entretenimento
- Implantação e expansão do setor de paradesporto e lazer inclusivo, baseado na 
reorganização geral do Regimento Interno da secretaria
- Reestruturação de incentivos a projetos de esporte e lazer com recursos do Fiesporte
- Realização de manutenção e revitalização em equipamentos de esporte e lazer, que 
somais mais de 1,1 mil locais
- Conquista como cidade-sede da Surdolimpíadas 2021, que ocorrerá na cidade em maio 
de 2022, com atletas de quase 100 nações

Diretriz 13 – Terceira Idade
- Manutenção e retomada dos programas para terceira idade, relacionados ao esporte e 
lazer, como câmbio, ginástica e dança Sênior, conviver e voleibol máster

FESTA DA UVA

Diretriz 24 – Turismo como Nova Matriz Econômica
- Aplicação de R$ 1,6 milhão, repassado pelo Município de Caxias do Sul, em 
investimentos e manutenção do equilíbrio financeiro da empresa, em função das 
dificuldades geradas pela pandemia e a falta de receitas, considerando que o principal 
negócio é a locação de seus espaços

- Reformas e manutenções estruturais do Parque de Eventos, como revisão, instalação e 
conserto da rede elétrica e iluminação; renovação do Alvará de Proteção e Prevenção 
Contra Incêndio do Centro de Eventos; pinturas externas dos corrimões, rampas, banheiros
e subestações; limpeza estrutural do Centro de Eventos; revisão e manutenções periódicas 
dos telhados do Pavilhão 1 e Centro de Eventos

- Renovação da Licença de Operação do Parque, atendimento e resolução de processos 
administrativos com a Secretaria do Meio Ambiente para o plantio de 430 mudas de 
árvores e com a Secretaria do Urbanismo para construção de passeio público na Rua Ivo 
Comandulli

Diretriz 33 – Gestão Pública
- Enquadramento administrativo da empresa à Lei de Responsabilidade das Estatais, com 
criação de Ouvidoria e de medidas de governança, além da atualização e criação de novo 
site, com atendimento de questões legais, como portal de transparência e LGPD

- Construção da solução para remissão da dívida do processo jurídico com a Prefeitura de 
Caxias do Sul referente a cobrança de IPTU de anos anteriores, pendentes por falta de 



encaminhamento de processo administrativo para isenção daquele período. Este era o 
maior passivo jurídico da empresa

GESTÃO E FINANÇAS

Diretriz 30 - Infraestrutura
- Intensificadas as tratativas em torno das parcerias público-privadas por meio de contatos
com autoridades federais. O principal avanço é a assinatura de acordo de cooperação 
técnica com o BNDES para estruturação da PPP da iluminação pública. Estudos também 
avançaram para áreas da Maesa, Estação Férrea, Parque de Eventos da Festa da Uva e 
educação infantil. Secretaria analisa contrato com a Empresa de Planejamento e Logística 
para elaboração PPP para o Aeroporto Regional da Serra.

GOVERNO

Diretriz 22 - Simplifica Caxias
- Início do processo de compilação dos Decretos Municipais a fim de facilitar a consulta e 
sua aplicação. O projeto faz parte da parceria realizada por meio de Termo de Cooperação 
Técnica com a Câmara de Vereadores

Diretriz 44 – Relações Institucionais
- Relacionamento com a Câmara Municipal a fim de garantir a fiscalização por parte dos 
vereadores, o encaminhamento das demandas da comunidade e a aprovação das matérias
de interesse do Município

- Treinamento dos servidores sobre Processo Legislativo, em parceria com a Escola do 
Legislativo

- Encaminhamento de 101 Projetos de Lei e Lei Complementar à Câmara de Vereadores. 
Destes, 96 foram aprovados e dois ficaram para o próximo ano. A Administração solicitou 
a devolução de três para complemento de informações. Não houve rejeição de nenhuma 
proposta. A Administração sancionou mais de 170 leis. Muitas das matérias aprovadas 
estão relacionadas a revisão da legislação para simplificar e agilizar os processos. O fruto 
dos resultados das secretarias finalísticas se reflete com a quantidade de projetos

- Encaminhamento de quase 2.500 indicações recebidas do Poder Legislativo

HABITAÇÃO

Diretriz 31 - Habitação
- Em torno de 2.200 atendimentos a situações habitacionais diversas. Destes, 
aproximadamente 1.200 vistorias a moradias precárias, sendo atendidas 370 situações com
concessão de material de construção, construção de 15 casas populares com mão de obra 



própria, 27 reformas em habitações populares e 36 atendimentos a situações de incêndio. 
Foram desembolsados 376 auxílios-moradia, realizadas 150 viagens para transporte de 
mudanças intermunicipais para famílias em vulnerabilidade e, conjuntamente com a 
secretaria de Segurança, 230 ações para coibir novas invasões de áreas públicas

- Concluído o processo de validação e classificação dos aproximadamente 5.600 inscritos 
no recadastramento habitacional do Funcap, condicionante para a Prefeitura firmar novos 
contratos habitacionais – 20 novos já foram firmados; liquidados 130 contratos e emitidos 
101 termos de quitação

- Desenvolvimento dos projetos do futuro Loteamento Reserva dos Eucaliptos, no Bairro 
Diamantino, e que aguarda licenciamento ambiental; atualização do orçamento e 
obtenção de licenças ambientais para viabilizar a implementação da infraestrutura para o 
Loteamento San Gennaro, em frente ao aterro de São Giácomo; e prospecção de seis áreas
para estudo de viabilidade e vocação para novos loteamentos populares

- Licitação para construção de 144 casas de madeira e 80 de alvenaria; em início de estudo 
a construção de 600 casas de alvenaria para serem construídas nos novos loteamentos 
populares; finalizada a meta de recuperação ambiental das áreas degradadas às margens 
da rodovia RST 453, desonerando a Municipalidade de dispender mais de R$ 1 milhão e 
permitindo o remanejamento de R$ 460 mil (oriundos da União) para a infraestrutura do 
Loteamento San Gennaro; projetos e orçamentação para licitação das obras do Centro 
Social Reolon, meta aprovada pela Caixa - no momento, aguarda abertura de licitação

- Sancionada a lei Caxias Minha Casa, que poderá viabilizar empreendimentos do 
programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal, em parceria com a iniciativa privada, 
inclusive com doação de áreas pelo Município; iniciada a revisão da lei do Funcap; e 
elaborada a minuta de convênio da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, 
que atualmente tramita para parecer jurídico

Diretriz 37 – Resíduos e Sustentabilidade
- Aprovação do projeto do Banco Social de Materiais de Construção, que receberá 
doações da comunidade para atender demandas das comunidades mais carentes. A 
estrutura será montada a partir dos primeiros meses de 2022 em prédio cedido pela 
Metroplan ao Município, localizado na RS-122, próximo da Codeca.

IPAM

Diretriz 39 – Gestão com Participação
- Sistema de gestão democrática, baseada no diálogo, no respeito, na confiança e 
transparência, atendendo a todos os servidores, Conselhos do IPAM, Sindiserv e 
prestadores de serviço; política de humanização das relações, modernização e inovação; 
adoção das medidas para contratação do sistema de Processo Eletrônico (PROA), 
encaminhamento junto a Dataprev da contratação dos Sistemas de Compensação 



Previdenciária e de Registro Civil, objetivando uso de tecnologias para fins de 
modernização da gestão

- Realização das eleições para os Conselhos Fiscal e Deliberativo do IPAM-FAPS, de forma 
totalmente online e sem custos

Diretriz 34 – Atendimento de Qualidade
- Ampliação dos acessos a informações e serviços por meio do sítio eletrônico do IPAM, 
portal da saúde e aplicativo do IPAM-Saúde, bem como a implementação de serviços 
informatizados na área da saúde e previdência, como autorização eletrônica de exames, 
agendamento de atendimentos, prova de vida virtual, realização de simulação de 
aposentadoria e emissão de certidão de tempo de serviço, entre outras solicitações 
diversas

- Regularização da situação societária da Farmácia do IPAM, passando da condição jurídica
de limitada para sociedade anônima, situação que se arrastava desde 2007 e que foi alvo 
da ação civil pública. A transformação será de grande valia, pois não é mais possível 
manter uma estrutura pesada como a que estava prevista como limitada

- Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária em janeiro e julho de 2021, 
bem como adequações na legislação e preparação da documentação necessária para a 
renovação em março de 2022. A manutenção do certificado é de fundamental importância 
para que o Município continue recebendo recursos e firmando contrato, acordos e 
empréstimos com a União e instituições financeiras federais

MEIO AMBIENTE

Diretriz 27 – Resíduos e Sustentabilidade
- Resgate da política de Educação Ambiental com palestras nas escolas e empresas, 
reinício dos roteiros no Jardim Botânico, plantio de mudas de árvores e de flores e 
recolhimento de resíduos, com a participação de públicos diversos; unificação e ou 
integração com secretaria de Educação, Codeca e Samae; palestras por meio do corpo 
técnico a empresas e entidades sobre licenciamento ambiental; organização e publicação 
da cartilha “Animais silvestres em vulnerabilidade”, em parceria com Universidade de 
Caxias do Sul e Bicho Urbano

Diretriz 28 – Saúde Animal
- Implantação do programa permanente de adoção, em parceria com ONG's; criação de 
site e da campanha permanente de adoção - Cãopanha Uma Nova Chance; busca de nova 
área para o Parque de Proteção Animal; e criação do Conselho Municipal de Bem-estar 
Anima, que integra a lei que instituiu o Código de Bem-estar Animal

Diretriz 15 – Humaniza Caxias



- Realização, por meio da Diretoria de Serviços/Parques, Praças e Jardins, dos serviços de 
podas, cortes, limpezas e roçadas, plantio de árvores e ajardinamento nas áreas alcançadas
pelas ações do Programa Luz, Cor e Flor

- Legislação de ocupação dos espaços públicos (Se esta rua fosse minha)

- Revitalização e inauguração do batistério junto ao Ecoparque

Diretriz 29 – Planejamento Urbano
- Elaboração da Carta Geotécnica e mapeamento das áreas de risco geológico/geotécnico 
do Município, em parceria com secretarias da Habitação e Urbanismo, que subsidiará a 
gestão de riscos, os licenciamentos ambientais, a regularização de áreas e avaliação para 
ocupação do território

Diretriz 22 – Simplifica Caxias
- Consolidação do uso da plataforma SEMMAWEB, garantindo processos eletrônicos nas 
diversas modalidades de licenciamento ambiental

OBRAS

Diretriz 30 - Infraestrutura
- Estudos para a captação de recursos, em conjunto com a Secretaria de Gestão e Finanças,
para a realização do Plano Diretor de Drenagem. A captação está prevista para 2022, junto 
ao programa Pró-Saneamento. O objetivo é construir quatro tanques de contenção para 
reduzir o risco de alagamentos. Eles deverão estar localizados no Parque dos 
Macaquinhos, Bairro De Lazzer, Loteamento Vila Brasil e antigo Palermo na BR 116, este 
especificamente para reduzir os alagamentos em Galópolis

- Renovação do parque de máquinas e caminhões, reduzindo custo de manutenção e 
melhorando o desempenho do setor no atendimento da comunidade. O movimento deste
ano garantiu a destinação de R$ 17,6 milhões, parte já aplicada na aquisição de oito 
veículos leves e 13 máquinas, estas recebidas no início do mês. Nesta compra foram 
aportados em torno de R$ 8,6 milhões. Destes, nove serão destinados ao interior e quatro 
para a área urbana. No momento, aguarda-se prorrogação de prazo para repetição da 
licitação de caminhões, que deu deserta anteriormente. A atual frota de 64 máquinas tem 
veículos com mais de 40 anos de uso e idade média de 20 anos

- Remodelação do sistema de iluminação pública por meio de parceria público privada. 
Com a Secretaria de Gestão e Finanças, foi elaborado e assinado contrato com BNDES para
estudo de viabilidade de implementação da PPP na área. Neste ano, houve a troca de 
quase 6,7 mil lâmpadas em ações de manutenção

- Avanço no calçamento comunitário, com entrega de quase 12 quilômetros, em 11 vias, 
atendendo processos abertos em 2018 e 2019, e apenas um deste ano. Vias localizadas na 



zona urbana e no interior. Obras de pavimentação urbana somaram mais de 900 
quilômetros e, no interior, o patrolamento foi feito em 6.830 quilômetros em estradas, em 
conjunto com as subprefeituras

- Retorno das atividades do britador, que se encontra na fase final de testes

- Concluída a pavimentação asfálticas em concreto betuminoso usinado a quente na rua 
Pinheiro Machado (entre Humberto de Campos e 13 de Maio) e nas ruas Cesare Cambruzzi
e Rosalimbo Antônio Guerra. Em andamento, Estrada Municipal Firmino Frizzo (75%), ruas 
Eugênio Rech e Antenor Roberto Gonzatto (90%), Rua Santo Bortolini (60%) e Radial 
Sudoeste (45%)

- Reforma da Ponte do Korff, manutenção na ponte sobre o Arroio Monjolo, em Vila Oliva; 
melhorias na ponte sobre o Arroio Tega, no Loteamento San Gennaro; e projeto de 
contenção de talude na Rua Remi Luiz Lorandi (todas obras já entregues); elaboração do 
PPCI nos prédios da secretaria (80%); e elaboração de projetos complementares para 
adequações ambientais nas edificações na sede da secretaria (50%).

– Manutenção em drenagem em mais de dois quilômetros de redes de esgoto, totalizando
22 locais atendidos

- Manutenção e ampliação do Programa de Asfaltamento do Interior, em conjunto com a 
Secretaria do Planejamento

PGM

Diretriz 21 e 34 – Inovação e Atendimento de Qualidade
- Sistema e-PGM: implantação do sistema de gerenciamento e controle de processos 
judiciais

- Digitalização dos processos físicos: todos os processos físicos da PGM foram 
digitalizados, resultando em 15 toneladas de material encaminhado para reciclagem

- Reorganização dos fluxos licitatórios (PGM + Cenlic) com revisão dos procedimentos 
internos de licitação

- Realização dos procedimentos (internos e externos) necessários para que o município de 
Caxias possa adotar a Nova Lei de Licitações

PLANEJAMENTO

Diretriz 30 – Infraestrutura
- Contratação e autorização de início do projeto executivo do Aeroporto Regional



- Encaminhamento das definições dos acessos rodoviários ao Aeroporto, em ações 
conjuntas com prefeituras da Região das Hortênsias e governo do Estado, visando 
encontrar a melhor de construção

- Obtenção de R$ 4 milhões, a fundo perdido, do governo do Estado, para tornar real 
projeto de requalificação do acesso ao Desvio Rizzo, iniciado há mais de 10 anos. 
Município buscará mais R$ 19 milhões por meio de financiamento para execução das 
obras, com início programado para o segundo semestre de 2022.

RECEITA

Diretriz 36 – Otimização da Receita sem Aumentar Tributos
Realizado de 10 de maio a 29 de outubro com o objetivo de incrementar a recuperação de
créditos municipais e possibilitar aos cidadãos com pendências o pagamento de suas 
dívidas em condições mais favoráveis, com redução de juros e multas. Foram atendidas 
cerca de 25 mil pessoas presencialmente, por telefone e de forma on-line, resultando em 
negociação superior a R$ 80 milhões, recorde histórico de valores negociados e 
recuperados

- Redução de 12% para 9% nos juros aplicados sobre as dívidas dos contribuintes para 
com o Município

- Realização de força-tarefa para atender a demanda e acelerar a liberação de guias de 
ITBI, o que garantiu a liberação de cerca de 40% mais documentos em relação ao ano 
anterior

- Implementação de mecanismos informatizados para que o Microempreendedor 
Individual possa se cadastrar no sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, sem 
comparecer à prefeitura

Diretriz 34 - Atendimento de Qualidade
- Mesmo com a retomada do atendimento presencial e sem agendamento, a secretaria 
manteve e ampliou os meios virtuais para prestação de serviços. A plataforma whatsapp já 
é usada em mais de 60% dos atendimentos ante 35% no início do ano

RECURSOS HUMANOS

Diretriz 34 – Atendimento de Qualidade
- O agendamento online dá agilidade ao cidadão e aos servidores, otimizando o 
atendimento. O sistema foi implementado pelos servidores da Secretaria de Recursos 
Humanos e Logística e não gera novos custos ao Município. A tecnologia é utilizada pelas 
secretarias da Receita Municipal, do Urbanismo, da Saúde, da Habitação e do 



Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Até o dia 15 de dezembro foram 
realizados 22.669 agendamentos online

- O Sistema de Processo Administrativo Eletrônico (PROA), permite a tramitação integral, 
em forma digital, dos processos administrativos por meio de atividades de cadastramento 
e movimentações feitas pelo próprio usuário. A ferramenta está sendo adotada visando à 
modernidade, economicidade e celeridade na tramitação dos processos

Diretriz 21 – Inovação
- O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 
comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Em 31 de maio foi realizado o 
primeiro pregão eletrônico, com 40% de economia na compra em relação ao preço 
estimado. A expectativa é de encerrar o ano com 121 pregões eletrônicos realizados. 

Diretriz 41 – Participação do Servidor
- O objetivo da escola é a busca de avanços no gerenciamento e organização de 
capacitações direcionadas aos servidores municipais. A educação continuada visa à 
qualificação profissional e qualidade de vida, com impacto no bom atendimento ao 
cidadão

- O projeto Escuta Ativa foi desenvolvido junto aos secretários e servidores responsáveis 
pelas áreas de gestão de pessoas. A iniciativa tem por objetivo identificar as necessidades 
e oferecer ferramentas e subsídios para que as secretarias encaminhem demandas com 
mais agilidade e eficácia. Também qualifica a relação entre as unidades de governo. 

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Diretriz 39 – Gestão com Participação
- Recuperação da confiança junto ao movimento comunitário pelo diálogo e construção de
projetos, com visitas diretas às associações de moradores para ações das secretarias

- Envolvimento das universidades com as secretarias para a construção de arranjos de 
cooperação para o desenvolvimento das comunidades

- Ações comunitárias e diálogo, sendo a mais impactante, com apoio de todas as 
secretarias, o Programa Luz, Cor e Flor

- Construção de pautas junto ao movimento comunitário e organizações sociais com vistas
à recuperação da relação governo-comunidade

SAMAE
Diretriz 26 – Água e Saneamento



- Ampliação e reforma Estação de Tratamento de Água Celeste Gobbato, com investimento
de quase R$ 23,3 milhões na construção de quatro novas unidades hidráulicas de 
tratamento, com capacidade para tratar 540 litros por segundo

- Ampliação do laboratório da Estação de Tratamento de Água do Parque da Imprensa, 
com investimento de quase R$ 875 mil para ampliar as edificações, com novas salas para o
corpo técnico de engenheiros químicos responsáveis pelo tratamento, ampliação da Sala 
do Controle de Qualidade, sanitários e vestiários para os operadores, melhorias na 
acessibilidade com a implantação de elevador e substituição das coberturas dos prédios

- Investimentos de R$ 3,3 milhões em novas adutoras. São R$ 2,2 milhões em São Virgílio –
Altos de Galópolis para implantar 8.860 metros de rede. Obra beneficia cerca de 900 
famílias do Bairro São Virgílio, São Francisco, parte rural das regiões da 6ª Légua e 4ª 
Légua até o Loteamento Altos de Galópolis. Na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, o 
investimento é de R$ 1,1 milhão para implantar 5,5 mil metros de rede, beneficiando cerca 
de 100 mil pessoas dos bairros Planalto, Bom Pastor, Kayser, São Victor Cohab, Bela Vista, 
Santa Corona, Nossa Senhora das Graças, Vila Mari, Vêneto, Vitória, Paiquerê, Esplanada, 
Galópolis e Região Sul

- Implantação de mais de 17 mil metros de rede de esgotamento sanitário do tipo 
separador absoluto, atendendo, aproximadamente, 1,5 mil economias

- Implantação de cerca de 16 mil metros de rede de água tratada, beneficiando mais de 
mil famílias do interior

- Aporte de cerca de R$ 2 milhões em indenizações para a construção da Estação de 
Tratamento de Efluentes Maestra e R$ 6,8 milhões para indenizar proprietários de 44 
terrenos do loteamento Vila Hípica, na área da barragem Samuara. Mais R$ 1,8 milhão 
investido na indenização de área no Serrano para garantir a preservação da bacia de 
captação do Sistema Maestra.

SAÚDE

Diretrizes 02 e 03 – Atenção Básica e Atenção Especializada
- Pela primeira vez na história, a Secretaria da Saúde realiza mutirões de Atenção Primária 
à Saúde, nas unidades básicas: foram dois, em novembro e em dezembro. Outros serão 
marcados para os próximos meses, ofertando mais uma possibilidade de atendimento à 
população que não consegue consultar nas UBSs durante a semana. Ainda foram 
realizados dois mutirões de consultas especializadas, no Centro Especializado de Saúde, 
contribuindo para diminuir a demanda reprimida de atendimentos

Diretriz 02 – Atenção Básica



- A UBS Cruzeiro passou a atender em horário estendido em 2 de março, das 7h30 às 21h. 
Com a alteração, foram ampliados os atendimentos de Atenção Primária à Saúde, como 
consultas e demais procedimentos, como curativos e coleta de exames laboratoriais

- Em 18 de maio, a Prefeitura inaugurou a Farmácia Regional Cruzeiro. Agora são três 
pontos da Farmácia Regional em operação: além do Cruzeiro, o serviço funciona nas 
Unidades Esplanada e Fátima Alta. A Farmácia Regional proporciona que a população 
retire os medicamentos perto de casa, sem a necessidade de deslocamento ao Centro 
Especializado de Saúde, no Centro

- A Secretaria da Saúde encaminhou o processo de licitação por chamamento público para
a construção da nova UBS Ana Rech. O certame prevê que o Município alugue um prédio, 
a ser construído ou adaptado. O objetivo é aprimorar os atendimentos à comunidade do 
bairro Ana Rech e arredores

Vacinação contra covid-19
- A vacinação contra a covid-19 é tratada como prioridade pela Secretaria da Saúde, que 
desde janeiro, quando a campanha teve início, busca estratégias para ampliar a cobertura 
vacinal. Além da implantação de quatro Unidades Básicas Vacinadoras que atuam como 
referência (três delas já voltaram a ofertar os serviços da Atenção Primária em Saúde, 
conforme compromisso assumido em março), a SMS ofertou doses em Unidades Básicas. 
Mas foi além, captando parceiros e pensando em como aproximar a população da vacina. 
Imunização em drive-thru, shopping, supermercados, estádios de futebol, casas noturnas, 
empresas, unidade móvel e na praça central são alguns exemplos das ações. A SMS 
também articula parceria com farmácias

SEGURANÇA

Diretriz 10 – Caxias Segura
- O sistema de cercamento eletrônico e videomonitoramento urbano está em fase final de
acerto do Termo de Referência, faltando alguns detalhes referentes aos equipamentos de
trânsito, pois será feito um processo unificado por questões de economicidade e agilidade
processual.  Todos  os órgãos  de  segurança  pública  com atuação no Município  terão a
disposição  ferramentas  eletrônicas  de  acesso  e  buscas  por  meio  dos  softwares
controladores do sistema. 

 - Reforçada e ampliada a integração de ações entre as forças de segurança. No total, 
ocorreram 357 operações: Dispersão (90), Drive Thru (58), Verão Seguro (31), Trânsito (80), 
Incessante/Inquietação (21), Interior (22), Duas Rodas (10), Centro Seguro (22) e Integrada 
(23)

Diretriz 11 – Caxias da Paz
- Revitalização do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa e fortalecimento das
Centrais  de  Paz  por  meio  de  diferentes  ações: Projeto  Papo  Reto  com  jovens  do



CASE/CASEMI em parceria com a FASE/RS, formação de servidores municipais (Bem Viver e
secretaria);  fortalecimento de  vínculos  com o  Projeto Jovem Aprendiz  e  FAS;  e  escuta
individual  e  círculos  de  construção  de  paz  que  visam  à  troca  de  experiências,  o
fortalecimento de vínculos da equipe e desenvolvimento de habilidades socioemocionais
dos servidores da Guarda Municipal.

Diretriz 12 - Mulher
-  Capacitações objetivando  a  promoção  e  a  criação  uma  rede  de  apoio  e  de
multiplicadores com informações e esclarecimentos sobre a rede de proteção a mulheres e
meninas.  Envolvimento  de  951  pessoas,  dentre  lideranças  comunitárias,  voluntários  da
Cruz Vermelha, funcionários de empresas e organizações, alunos e professores de escolas
municipais e população em geral

-  Capacitações ao mercado de trabalho de 25 mulheres vítimas de violência e migrantes
venezuelanas, em parceria com o Grupo Brinox, Express Restaurantes, Banco do Vestuário/
SDETE. Foram ministrados cursos de costura industrial e auxiliar de cozinha

Diretriz 17 – Políticas Sociais Comunitárias
- Estruturação e fortalecimento do CIAI (Centro de Informação Ao Imigrante), que passou a
ser referência no Município e formalização de Acordo de Cooperação com Cruz Vermelha
para atendimento imigrantes, na Associação Haitiana, em Ana Rech

- Certificação do município com o Selo MigraCidades 2021 conferido pela OIM/UFRGS

TRÂNSITO

Diretriz 32 – Mobilidade Urbana, Transporte e Trânsito
- Com o término do contrato de concessão antigo se fez necessária nova licitação para
dispor do serviço  de transporte coletivo  à população. Neste contrato foram adicionados
novos  mecanismos de fiscalização,  além de projeções  de uso de tecnologias  limpas e
maior transparência no cálculo tarifário.

- As obras em concreto nos corredores de ônibus das ruas Marechal Floriano e Rua Bento 
Gonçalves representam a prioridade no transporte público e uma economia a longo prazo 
ao Município. Por receberem o tráfego pesado dos ônibus, os corredores de asfalto 
acabam se degradando rapidamente e demandando reparos frequentes. Utilizando o 
concreto a vida útil pode passar de 20 anos com manutenções mínimas, gerando 
economia e menos interrupções na área central para obras de reparo.

- O Binário da Rua João Zambom é o primeiro passo para o desafogamento da região que 
pertence. Possibilitará melhor fluxo na Avenida Bom Pastor, bem como mais segurança nas
travessias. No futuro, será integrada ao viaduto projetado para a região, eliminando o 
cruzamento entre as ruas Assis Mariani e Avenida Bom Pastor



-  A  licitação  para  elaboração  do Plano  Municipal  de  Mobilidade  está  em vias  de  ser
publicada, possivelmente na primeira quinzena de janeiro de 2022. O Termo de Referência
está elaborado e aprovado por todas as instâncias envolvidas. O plano atenderá à lei de
mobilidade  urbana,  dará  diretrizes  ao  desenvolvimento  da  cidade  de  forma  ampla  e
integrada aos demais planos, auxiliando em melhorias nas áreas envolvidas e na vida das
pessoas

- O sistema de monitoramento e controle de velocidade permite acompanhar em tempo
real os problemas de trânsito, intervir e controlar a velocidade em pontos onde ocorrem
acidentes com frequência.  Contribuirá  ainda com a promoção de mais  condições para
estudos  e  projetos  que considerem a  segurança  viária  no  município.  O  sistema ainda
auxiliará  a  fiscalização de trânsito  no acompanhamento das infrações  de trânsito  bem
como a localização de veículos furtados. O Termo de Referência está em fase de conclusão.
Após será publicado o edital

- A Escola de Trânsito retomou, gradualmente, as palestras nas escolas para grupos de 50 a
100  crianças,  que  levarão  a  informação  aos  pais  e  à  família.  Desde  21  de  setembro,
atendeu 17 escolas e 1.310 alunos.

TURISMO

Diretriz 24 – Turismo como Nova Matriz Econômica
- A construção do Plano municipal de turismo, a partir de março, uniu academia, poder 
público e setor privado para definir as necessidades e estratégias ideais para melhorar o 
turismo de Caxias do Sul. O documento de mais de 140 páginas destaca os pontos fortes e
fracos da cidade, além das ações a serem realizadas. Dentre as ações já concretizadas está 
o lançamento da marca Curta Caxias do Sul e o encaminhamento de site para promoção 
do turismo, da cultura, do esporte e lazer e da economia de Caxias do Sul. Ainda são metas
o planejamento de endomarketing, busca do Selo+Turismo, uso da marca Serra Gaúcha 
como força regional e investimento em infraestrutura. O plano foi aprovado pela Câmara 
de Vereadores e sancionado pelo prefeito.

- Divulgação em eventos
A divulgação da cidade como destino turístico em feiras e eventos aumenta a visibilidade e
possibilita firmar acordos e contratos que trazem turistas. Recentes participações na 
International Tourism Fair of Latin America, em Buenos Aires; Feira ABAV 2021, em 
Fortaleza; Festuris Connection e Festuris Gramado; e Expointer, Esteio.

URBANISMO

Diretrizes 22 e 31 – Simplifica Caxias e Habitação
A Diretoria de Regularização Fundiária está à frente do programa “Esse terreno é meu”, 
criado por meio da lei 657/2021. Já foi encaminhada a regularização de 88 lotes em 



condomínios de interesse específico “Reurb E” e 392 de interesse social “Reurb S”. A 
diretoria de loteamentos regulares aprovou um projeto e dois aguardam registro.
 
- Por meio da lei da desburocratização, elevou a liberação de alvarás e habite-se

- Aprovação de 699 projetos e licenças, 865 regularizações, 73 reformas e adequações, 
cinco instalações de antenas e 11 infraestruturas, e liberou 1.674 informações urbanísticas. 
O volume total aprovado foi de 871.272,25 metros quadrados.

PROGRAMA LUZ, COR E FLOR

Com primeira ação em julho, nos bairros Belo Horizonte, Santa Fé, Vila Ipê e Canyon, o 
Programa Luz, Cor e Flor é uma ação integrada de várias secretarias, com a coordenação 
do gabinete da vice-prefeita Paula Ioris. Junto aos dirigentes de bairros é feito um 
mapeamento das principais necessidades para que os diferentes setores organizem suas 
ações, principalmente na limpeza das ruas e terrenos, sinalização de trânsito, pintura de 
vias, recuperação de praças e parques. Cada ciclo é organizado para ser concluído em 15 
dias, mas pode ser estendido em função das demandas ou das condições climáticas. O 
objetivo principal é retomar a autoestima da cidade, deixando-a mais agradável para se 
viver e melhorar as condições de cada localidade. Ao longo dos últimos cinco meses foram
beneficiados mais de 15 bairros e o Centro.


