
 

 
 



 

  



 

 
EDUCAÇÃO  

“ INTEGRAÇÃO   E   RESPEITO”  
“Guaíba   da   Cidadania”   

 

Educação  é  a  arma  mais  poderosa  que  podemos  usar  para  mudar  o  mundo,  e  por  isso  é  nossa                   
principal  bandeira.  Através  da  educação,  queremos  ofertar  um  caminho  na  construção  da  cidadania.  A               
população  hoje  vive  o  momento  da  tecnologia,  mas  para  isso  é  necessário  se  propagar  o  cultivo  do  uso                   
dessas   ferramentas   científicas   e   tecnológicas   para   o   bem.  

A  construção  de  cidadão  de  bem,  deve  ser  forjado  nos bancos  escolares , compartilhado  com               
ações  integradas  na  cultura,  esporte  e  lazer.  Atividades  educativas  que  tragam  desenvolvimento             
físico  e  psicológico,  com  foco  na  disciplina  e  respeito.  Com  políticas  públicas  voltada  para  as  crianças,                 
jovens  e  adolescentes,  buscaremos  seu  crescimento  intelectual  e  social,  através  de  uma  pedagogia              
identificada  com  cada  etapa  de  seu  desenvolvimento,  com escola  inclusiva,  criativa,  moderna  e              
tecnológica,  que  busque  o  desenvolvimento  completo  do  indivíduo  nas  suas  competências  e             
habilidades,   respeitando   a   individualidade   de   cada   aprendiz.  

 

A  proposta  de  uma  educação  integrada,  é  direcionada  a  toda  comunidade  escolar:  professores,              
alunos,  e  famílias.  Os  espaços  públicos  de  nossa  cidade  serão  uma  extensão  das  salas  de  aula  com                  
atividades  educativas,  de  mobilidade  e  integração  social.  A  escola  a  serviço  da  comunidade,  será               
inserida   em   seu   cotidiano,   com   programação   orientada,   difundindo   a   convivência   entre   gerações.  

 

“ Educação  gera  conhecimento;  conhecimento  gera  sabedoria;  só  um  povo  sábio,           
sabe   mudar   seu   destino”.  

 
 
Conheça   algumas   de   nossas   propostas:  
 
 
❖ Universalizar  a  Educação  e  reduzir  a  demanda  reprimida,  construindo  novos  espaços  escolares             

de   acordo   com   as   adequações   estruturais,   e   pedagógicas   previstas   em   lei;  
 

❖ Trabalharemos  ações,  programas  e  projetos  de  incentivo  à  pesquisa,  que  tem  se  revelado  como               
uma  das  melhores  estratégias  de  aprendizado,  visto  que  o  aluno  passa  a  ser  protagonista  do                
próprio  saber,  ao  invés  de  mero  expectador  de  sala  de  aula.  Incentivaremos  os  alunos  dando  a                 
publicidade   necessária   para   as   apresentações   públicas   com   vistas   ao   reconhecimento   do   mérito;  
 

❖ Implantaremos  um  programa  de  formação  continuada  dos  profissionais  de  educação,  permitindo            
que  suas  práticas  pedagógicas  possam  ser  aprimoradas  e  qualificadas,  repercutindo  no  nível  de              
ensino   e   aprendizagem   do   aluno;  
 

❖ Priorizaremos   estratégias   de   alfabetização   por   meio   da   Educação   para   Jovens   e   Adultos   (EJA);  
 
❖ Ampliaremos  o  atendimento  educacional  especializado,  a  partir  de  critérios  e  legislação  própria  e              

promoveremos   capacitação   continuada   específica   para   os   professores   envolvidos   na   questão;  
 
 

 



 

 
❖ Incentivaremos  a  propagação  da  Cultura  da  Paz  no  ambiente  escolar,  possibilitando  a             

convivência   social   responsável   e   harmoniosa;  
 

❖ Promoveremos  a  capacitação  do  corpo  diretivo  da  escola,  objetivando  a  eficácia  e  a  eficiência               
nos  procedimentos  administrativos  e/ou  pedagógicos  comuns  a  toda  a  Rede  Municipal  de             
Ensino,  a  fim  de  estarem  aptos  para  a  gestão  dos  estabelecimentos  escolares  no  contexto               
contemporâneo.  A  formação  deve  contemplar  os  aspectos  de  fluxos  financeiros,  materiais,            
planejamento   pedagógico,   gestão   de   pessoas   e   implementação   da   energia   solar   nos   prédios;  
 

❖ Implantaremos  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   aos   alunos,   em   parceria   com   faculdades   e   instituições   públicas   e/ou   privadas;  
 

❖ Promoveremos  maior  atuação  dos  Conselhos  Escolares  e  Grêmios  Estudantis  criando  um  elo  de              
ligação  entre  a  escola  e  a  comunidade,  na  qual  a  mesma  esteja  inserida,  sempre  possibilitando                
uma   melhoria   da   educação;  
 

❖ Promoveremos  um  Programa  de  Apoio  a  Inclusão,  através  de  uma  abordagem  multidisciplinar             
visando   a   melhoria   e   a   inclusão   do   aluno   no   sistema   educacional   do   município;  
 

❖ Criaremos   o   Centro   Municipal   Educacional   de   Atendimento    ao   Autista   de   Guaíba;  
 
❖ Fomentaremos  projetos  pedagógicos  com  caráter  social,  premiando  estudantes  e  professores           

que,  de  alguma  forma,  possibilitam  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  dos  alunos,  das  famílias,  da                 
comunidade   e   da   sociedade   em   geral;  
 

❖ Melhoraremos   o   transporte   escolar   no   interior   do   município;  
 

❖ Manteremos  as  Eleições  Diretas  para  Diretores  e  Vice-diretores  das  Escolas  do  Município,  assim              
como  para  os  Conselhos  Escolares,  garantindo  a  autonomia  das  escolas,  principalmente  nas             
decisões   que   formam   sua   identidade;  
 

❖ Fomentaremos  ações  voltadas  ao  Projeto  Político-Pedagógico  de  cada  instituição  pública           
municipal,  em  consonância  com  o  Regimento  Escolar  do  Educandário,  prezando  pela  autonomia             
das   escolas;  
 

❖ Garantiremos  os  meios  para  que  ocorra  a  aprendizagem  nas  escolas,  favorecendo  a  diminuição              
e/ou   eliminação   dos   índices   de   repetência   e   reduzindo   a   evasão   escolar;  
 

❖ Acompanharemos  os  sistemas  de  avaliação  de  aprendizagem  dos  alunos  buscando,  junto  às             
escolas,   construir   sempre   melhores   resultados;  
 

❖ Garantiremos  o  atendimento  às  crianças  de  0  a  5  anos  de  idade  em  Escolas  de  Educação                 
Infantil;  
 

❖ Desenvolveremos  programas  de  ações  integradas  entre  as  Secretarias  de  Educação,  Saúde  e             
Assistência  Social,  efetivando  a  Rede  de  Proteção  com  o  objetivo  de  atender  crianças  e               
adolescentes   em   situação   de   risco;  
 

❖ Atualizaremos  a  base  curricular  e  contextualizaremos  as  questões  locais,  de  modo  que  a  grade               
do   aprendizado   possa   estar   alinhada   ao   mundo   contemporâneo   e   as   realidades   locais;  

 



 

 
❖ Melhoraremos  a  estrutura  física  das  escolas  e  as  abriremos  às  comunidades,  fazendo  das              

escolas  um  equipamento  público  da  comunidade.  “ Escola  é  Legal!” ,  um  centro  de  saberes  e               
conhecimento   para   todos;  
 

❖ Introduziremos  programas  educacionais  que  possam  ser  inter  e  transdisciplinares,  permitindo           
uma  melhora  no  aprendizado  dos  alunos  e  uma  formação  voltada  para  a  cidadania  e  vida                
comunitária;  
 

❖ Trabalharemos  programas  e  projetos  no  contraturno  escolar,  permitindo  que  os  alunos  possam             
ampliar  sua  carga  de  desenvolvimento  nas  quatro  dimensões  do  aprendizado  propostos  pela             
UNESCO,   no   aprender   a   conhecer,   a   ser,   conviver   e   fazer;  
 

❖ Trabalharemos  na  construção  da  “ Educação  Integrada ”,  desenvolvendo  competências  e          
habilidades  a  partir  de  diversas  oficinas  pedagógicas  propostas,  utilizando  os  equipamentos            
públicos   (ginásios,   escolas,   teatro,   etc);  
 

❖ Implantaremos  o  programa "Aprendendo  a  Empreender"  em  consonância  com  a  pasta  de             
desenvolvimento  econômico  municipal,  permitindo  que  os  alunos  possam  potencializar  a           
construção   de   saberes   e   valores   que   estimulam   comportamentos   e   posturas   de   proatividade;  
 

❖ Implantaremos  o  programa "Educação  Financeira" que  visa  dar  conhecimento  aos  alunos            
referente  ao  mundo  econômico  e  o  funcionamento  da  economia  brasileira  e  internacional.  O              
programa  visa  diminuir  o  percentual  de  analfabetismo  financeiro  em  vigência  na  sociedade             
brasileira   atual;  
 

 
❖ Criaremos  um  Programa  de  Incentivo  à  Leitura  estimulando  a  comunidade  a  ampliar  seu  índice               

de  leitura  atual.  A  leitura  tem  se  revelado  como  sendo  o  maior  diferencial  competitivo,  tanto  das                 
melhores  escolas,  quanto  dos  alunos  que  obtêm  melhores  desempenhos  na  vida  prática,             
conforme  apontam  estudos  da  ONU.  O  programa  vai  estimular  as  casinhas  literárias,  feira  do               
livro  e  produção  literária  local,  além  de  ações  como  modernização  do  atual  acervo  da  biblioteca                
pública   do   município;  
 

❖ Criaremos  o  programa "Educação  Digital",  com  a  introdução  de  mecanismos  de  aprendizagens             
modernas  com  a  informatização  de  parte  do  processo  de  aprendizado,  tornando  as  aulas  mais               
atraentes  e  estimulantes  aos  alunos.  Criaremos  laboratórios  de  informática  com  equipamentos            
adequados;  
 

❖ Criaremos  o  programa  “ Horta  na  Escola ”,  incentivando  o  plantio  e  consumo  de  lanches              
saudáveis   por   nossas   crianças   e   adolescentes;  
 

❖ Criaremos  o  programa  " Escola  de  Pais "  que  visa  auxiliar  aos  pais  na  construção  do               
conhecimento  dos  seus  filhos.  O  programa  vai  instrumentalizar  as  famílias  para  que  estas              
possam  ter  espaços  saudáveis  de  aprendizado  dos  alunos,  trazendo  os  pais  para  as  escolas               
não  apenas  nos  momentos  de  entrega  de  boletins  e  notas,  mas  no  cotidiano  do  ensino.                
Implantaremos  um  projeto  itinerante  com  pais  motivados  a  estabelecer  relação  com  o  ambiente              
escolar   de   forma   sistemática,   promovendo   oficinas,   cursos   e   palestras;  
 

❖ Merenda  escolar  saudável ,  um  projeto  que  permite  aos  alunos  entender  o  quanto  os  alimentos               
interferem  na  qualidade  de  vida  e  saúde  das  pessoas,  estimulando  uma  dieta  equilibrada,  com               
apoio   nutricional;  

 



 

 
❖ Fomentaremos  e  criaremos  torneios  e  campeonatos  esportivos  nas  mais  diversas  modalidades,            

estimulando   práticas   saudáveis,   tanto   dos   alunos   quanto   da   comunidade;  
 

❖ Criaremos  o  programa “cultura  para  todos",  com  ações  integradas  nas  escolas  e  espaços              
públicos,  estimulando  os  alunos  a  trabalharem  o  seu  lado  artístico,  poético  e  criativo,  um               
requisito  importante  para  o  mundo  profissional  competitivo  atual;  promoveremos  apresentações           
artísticas  e  festivais  de  teatro  e  música,  estimulando  os  talentos  locais  e  atraindo  eventos  de                
envergadura   para   o   município;  
 

❖ Levaremos  a música  para  a  escola,  como  ferramenta  de  desenvolvimento  social  e  intelectual,              
atraindo  e  desenvolvendo  jovens  e  adolescentes  talentosos.  Criaremos  festivais  de  música  e  de              
instrumentos   que   fomentem   a   criatividade   dos   alunos,   a   exemplo   da   flauta,   violão   e   outros;  
 

❖ Incluiremos  o xadrez  e  a  robótica  na  rede  municipal  de  ensino  como  prática  pedagógica  de                
melhoria  do  raciocínio  lógico,  já  comprovado  como  sendo  de  valioso  impacto  na  melhoria  do               
desempenho   escolar;  
 

❖ Incentivaremos  a  vinda  de  novas  graduações  para  o  município,  tanto  na  esfera  privada  quanto               
pública;  
 

❖ Nosso Parque  Coelhão  será  revitalizado,  colocado  a  serviço  de  atividades  escolares,  culturais,             
esportivas  e  recreativas,  criando  uma vila  olímpica para  nossas  crianças  aproveitarem  seu             
turno   inverso   com   atividades   esportivas,   e   esporte   de   alto   rendimento;  

 
❖ Criaremos  o  projeto  “ vida  nas  praças”,  estimulando  as  diversas  manifestações  culturais  e             

esportivas,  realizando  convênios  com  organizações  nas  atividades  de  contra  turno  e  finais  de              
semana;  com  a  presença  de  professores  de  educação  física  a  fim  de  promover  saúde  e                
atividades   para   a   juventude   e   melhor   idade;  
 

❖ Criaremos  um  foro  permanente  para  implantar políticas  públicas  contra  a  discriminação  étnica,             
cultural,  religiosa,  racial,  bem  como  para  a  defesa  daqueles  que  possuem  pessoas  com              
deficiência,   e   para   garantir   o   respeito   aos   direitos   humanos;  
 

❖ Implantaremos  uma  central  de  projetos,  a  fim  de  atender  as  diretrizes  na  busca  de  recursos  para                 
a   construção   de   novas   quadras   poliesportivas   e   qualificação   dos   espaços   existentes;  
 

❖ Aprimoraremos  a  lei  municipal  de  incentivo  a  cultura,  garantindo  a  participação  representativa             
das   classes   culturais,    valorizando   e   promovendo   os   artistas   locais;  
 

❖ Criaremos  a  Rota  da  Tradição,  auxiliando  na  promoção  e  valorização  dos  Centros  de  Tradições               
Gaúchas,   durante   o   ano   todo;  
 

❖ Criaremos   políticas   públicas   voltadas   para   a   Juventude;  
 

❖ Criaremos   políticas   públicas   de   gênero,   com   ênfase   a   valorização,   proteção,   cuidado   e   respeito;  
 

❖ Manteremos   e   consolidaremos   o   calendário   de   eventos   do   município;  
 
❖ Criaremos  o  Programa  RAC  (Rede  de  Apoio  ao  Cidadão);  o  programa  tem  por  objetivo,  atender                

e   mapear   as   demandas   dos   usuários   da   rede   escolar.  

 



 

 
 

  ECONÔMICO  
“UMA   CIDADE   INTELIGENTE   E   DEMOCRÁTICA”  

“Guaíba   do   Desenvolvimento”  
 

A  dimensão  econômica  do  nosso  desenvolvimento  deve  se  voltar  para  a  concretização  do              
crescimento  de  nosso  município  em  bases  sólidas  e  sustentáveis.  A  nossa  matriz             
econômica   deve   firmar-se   em   uma   economia   limpa.  

A  inovação  é  o  motor  dessa  nova  economia  e  um  imperativo  da  competitividade.  É  o                
que  nos  diferenciará  e  alavancará  os  processos  produtivos  rumo  ao  futuro.  Vamos  investir              
nas  fontes  que  irão  favorecer  a  capacidade  de  inovação  tanto  do  setor  público  quanto  do                
privado.  Essa  parceria  permitirá  a  construção  da agenda  pró-crescimento ,  assentada  no            
conceito   de   corresponsabilidade.  

Será  criado  um  ambiente  propício  e  acolhedor  ao  empreendedorismo,  com  especial            
atenção  ao  Microempreendedor  Individual,  a  Microempresa  e  a  Empresa  de  Pequeno  Porte,             
criando  uma  verdadeira “Central  Empresarial” ,  especializada  e  preparada  para  atender           
esta  demanda,  desburocratizando  e  agilizando  os  processos  de  liberação  de  licenças  no             
município,  com  a  observância  da  legislação,  disponibilizando  ao  empreendedor,  o  Alvará  na             
Hora.  Sabemos  que,  se  queremos  uma  cidade  melhor,  desenvolvida,  precisamos  apoiar  o             
Empreendedorismo,  pois  dali  virá  os  empregos  e  a  renda,  tão  necessários  ao             
desenvolvimento   da   nossa   Guaíba.  

O  Conselho Gestor  Empreendedor,  formado  por  empresários  e  operadores  da           
cadeia  produtiva,  será  ferramenta  de  gestão  e  fiscalização  de  nossos  atos,  corrigindo  e              
ampliando  os  benefícios  ao  empreendedorismo,  bem  como  auxiliando  na  colocação  do            
orçamento   público   a   serviço   do   desenvolvimento   de   Guaíba.  

O  turismo  passa  a  ser  tratado  como  atividade  econômica  e  priorizadas  ações  de              
fomento  e  incentivo  à  indústria  limpa.  Também  o  agronegócio  passa  a  ter  o  mesmo               
conceito.  Os  investimentos  públicos  e  privados  passarão  a  ser  observados  sob  o  prisma  do               
papel  social  a  que  se  propõem,  na  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  povo  guaibense,  na                 
expansão   de   oportunidades   de   emprego   e   renda.  

“ Sabemos  que  o  investidor  não  pode  parar,  com  austeridade  e  agilidade  nos             
serviços  públicos,  com  a  liberação  das  Diretrizes  Municipais  assim  como  o            
alvará  na  hora  e  com  qualificação  da  mão  de  obra  local,  faremos  a              
ECONOMIA  GIRAR,  para  isso  nossas  propostas  oferecem  a  população  uma           
gestão   inovadora   e   responsável   para   com   o   presente   e   o   futuro”.  

 
 
Conheça   algumas   de   nossas   propostas:  
 
❖ Faremos  uma  varredura  nas  legislações,  que  tratam  dos  impostos  municipais,  tendo            

como   compromisso   número   1   a    redução   do   IPTU;  
 

❖ Criaremos  o  programa expresso  empreendedor,  parametrizado  por  atividade,  o          
programa   visa   o    Alvará   na   hora;  

 
❖ Criaremos  o  projeto condomínio  empresarial, com  foco  nos  micro  empreendedores,           

o   programa   visa   a   viabilidade   da    primeira   sede ;  

 



 

 
❖ Criaremos  a  “ Agência  de  Desenvolvimento  Municipal” ,  para  contribuir  com          

estratégias  para  o  desenvolvimento  econômico  local, criando  uma  agenda ,  a  fim  de,             
projetar   o   desenvolvimento   de   Guaíba   para   as   próximas   décadas;  

 
❖ Criaremos o  mapa  de  oportunidades, reunindo  um  conjunto  de  áreas  e  espaços  de              

oportunidades  para  os  empreendedores  locais,  facilitar  a  atração  de  investidores           
externos,  evitando  a  competição  predatória  e  facilitando  o  atendimento  das           
demandas   mais   contundentes   do   município,   como   o   alto   nível   de   desemprego;  
 

❖ Criaremos  uma  política  de  incentivo  às  pequenas  e  médias  empresas  em            
funcionamento  na  cidade,  de  modo  que  elas  possam  tanto expandir  sua            
capacidade   empregatícia ,   quanto   fornecer   produtos   para   o   próprio   município;  

 
❖ Criaremos  um  programa  de formação  e  aprimoramento  empresarial ,  voltado  para           

as  demandas  e  peculiaridades  locais,  de  modo  que  as  empresas  instaladas  no             
município,  sobretudo  as  pequenas  e  microempresas,  possam  garantir  altos  níveis  de            
competitividade   e   ter   sua   longevidade   expandida;  
 

❖ Realizaremos  um  estudo  do  perfil  do  trabalhador  de  Guaíba,  a  fim  de  promover              
ações  de  capacitação  da  mão  de  obra  local,  conforme  perfil  do  trabalhador  x              
demandas  da  economia.  Acreditamos  que  Identificar  nossa vocação  é  um  passo            
importante  na  construção de  uma  economia  sólida,  permanente  e  que  se            
mantenha   em   constante   crescimento;  
 

❖ Criaremos  o "Balcão  do  Desenvolvimento"  permitindo  que  os  empreendedores  que           
buscam  investir  no  município,  possam  encontrar  em  um  único  lugar  o  suporte             
necessário  para  dar  vida  ao  seu  empreendimento,  evitando  perda  de  tempo  e             
burocracias   desnecessárias;  
 

❖ Modernizaremos  a  legislação  local,  que  trata  das  regulações  públicas  para  a  abertura             
e   desenvolvimento   de   negócios,   dando   mais   agilidade   a   vida   empreendedora;  

 
❖ Fomentaremos  o turismo ,  como  um  braço  da  economia  local,  através  de  uma  ampla              

base  de  ações  que  possam  aproveitar  as  oportunidades  existentes  e  as            
características   vocacionais   do   município.   Entre   as   ações   destacamos:  
 
❖ Aproveitamento  da  Orla  do  Guaíba, aprimorando  a  prática  dos  esportes           

aquáticos ,  quais  sejam:  canoagem,  jet-ski,  Stand  Up,  Kitesurf,  entre  outros,           
que   nos   possibilitam   uma   prática   esportiva   e   turística;  

 
 

❖ Criaremos  a Vila  Gastronômica,  com  ênfase  nos  pescadores  da  Z5,  porém            
expandido   a   toda   nossa   culinária   local;  

 
❖ Viabilizaremos  a  abertura  do Mercado  Público  Municipal,  fazendo  deste,  um           

cartão  de  visita  da  nossa  cidade,  com  fomento  a  gastronomia  e  cultura  da              
nossa   terra.  

 
❖ Fomentaremos  a tecnologia  e  a  inovação ,  na  atração  de  empresas  de  tecnologia,  e              

na  qualificação  de  nossa  juventude,  criaremos  um  polo  de  startups,  direcionando            
nossa   cidade   como   uma   verdadeira   fábrica   de   projetos   e   ideias   novas;  
 

 



 

 
 

❖ Criaremos  o  Programa  " Aprendendo  a  Empreender ",  que  vai  despertar  o  espírito            
empreendedor  dos  jovens  e  adolescentes  de  Guaíba  e  dar  suporte  na  abertura  de              
negócios    e   cultivo   do   espírito   empreendedor;  
 

❖ Fortaleceremos  a Agricultura  Familiar ,  ampliando  as  estruturas  de  feiras  regionais;           
estimulando  a  produção  primária  de  alimentos  orgânicos,  e  novas  culturas;           
melhorando  a  vida  no  campo,  especialmente  no  que  tange  ao  acesso,  na  constante              
manutenção  das  estradas  da  zona  rural;  trabalhar  em  pesquisas  de  desenvolvimento            
de   tecnologia,   buscando   ferramentas   de   gestão   na   agricultura   familiar;  

 
❖ Apoiaremos  o  setor  primário  em  relação  a  produção  e  geração  de  renda,  fomentando              

a   implantação   do    Sistema   de   Inspeção   Municipal ;  
 
❖ Incentivaremos  o  cooperativismo,  como  forma  de  ampliar  a  oferta  de  renda  para  a              

população;  
 

❖ Criaremos  grupos  para  entender  e  compreender  melhores  soluções  para motoristas           
de  aplicativos ,  assim  fomentando  ações  de  segurança  pública  e  comodidade  para  a             
classe;  
 

❖ Atuaremos  no  fortalecimento  do  1º  emprego,  buscando  oportunidades  para  nossos           
jovens   junto   ao   mercado   de   trabalho   local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

SOCIAL  
“UMA   CIDADE   HUMANIZADA”  
“Guaíba   da   Qualidade   de   Vida”  

 
 O  desenvolvimento  que  propomos,  tem  dupla  dimensão:  Economia  e  Social.  Nossa            
cidade  precisa  crescer  e  modernizar-se,  mas  com  qualidade  de  vida  e  com  capacidade  de               
gerar  emprego  e  renda,  para  população.  Perseguimos  um desenvolvimento  socialmente,           
justo  e  inclusivo ,  que  incorpore  os  segmentos  mais  desassistidos.  Atuar,  com  objetivo  de              
transformar  esperança  em  oportunidade ,  construindo  instrumentos  de  desenvolvimento         
SOCIAL  que  tenha  um  aspecto  urbano,  será  um  desafio  que  enfrentaremos  com             
responsabilidade.  

É  no  espaço  das  cidades,  que  as  vidas  se  materializam.  A  expansão  do  nosso               
município  requer  planejamento,  para  evitar  a  exclusão  social  e  a  violência,  garantindo             
saúde,  infraestrutura,  urbanismo,  segurança,  moradia  digna  e  mobilidade,  em  um  meio            
ambiente   de   qualidade.  

As  políticas  sociais  devem  contribuir  de  modo  decisivo  para  o  combate  às             
desigualdades,  na  melhoria  da  distribuição  de  renda  e  de  riqueza  e  na  ampliação  da               
percepção  de pertencimento  à  cidade .  Para  isso,  é  fundamental  que  se  assegure  o  acesso               
a  bens  e  serviços  públicos  de  relevância.  Humanizar  a  gestão  desses  serviços,  é  um  norte                
em  nossas  propostas,  onde  realizaremos  o  atendimento  a  saúde  básica  e  buscaremos  junto              
aos  Governos,  Estadual  e  Federal,  o  aprimoramento  da  saúde  de  alta  complexidade,             
custeio  este,  que  cobraremos  sem  folga,  devido  aos  altos  impostos  que  o  Esdado  e  a  União                 
arrecadam   no   nosso   município.  

Este  é  o  momento,  de  fazer  de  Guaíba,  uma  cidade  cada  vez  mais  saudável  e                
segura.  Olhar  para  frente  e planejar  a  cidade  para  além  do  nosso  tempo.  É  hora  de                 
pautar   tudo   aquilo   que   precisamos   para   dar   um   salto   de   qualidade   na   gestão   municipal.  
 
Conheça   alguma   de   nossas   propostas:  
 
❖ Implantaremos  o  Programa  "Muita  Vida,  Muitos  Anos"  para  trabalhar  efetivamente  a            

saúde   das   pessoas,   por   meio   de   ações   integradas   ao   programa   saúde   da   família;  
 

❖ Implantaremos  o  programa saúde  100%  digital, com  a  instalação  de  tecnologia  na             
gestão  em  saúde,  criaremos  o  aplicativo  de “consulta  médica  na  ponta  do  dedo”,              
viabilizando  agendamento  de  consultas  com  especialistas,  através  de  aplicativo  para           
aparelho  de  telefonia  móvel.  O  programa  visa  também,  o  gerenciamento on  line de              
confirmação  e  cancelamento  de  consultas  e  exames,  bem  como  o  recebimento  do             
exame  via  plataforma.  Assim  pretendemos  diminuir  o  tempo  de  espera,  deixando  o             
sistema  proativo  em  relação  às  demandas  da  comunidade,  pois quem  precisa,  tem             
pressa!;  
 

❖ Formaremos  equipes  de  saúde  nas  campanhas  de vacinação,  para  atendimento           
direto   nas    residências   de   idosos   e   pessoas   com   deficiência;  
 

❖ Implantaremos  um  cronograma  de qualificação  dos  postos  de  saúde,  englobando           
a estrutura  física  e  de  pessoal,  viabilizaremos  a  presença  dos  profissionais            
necessários  para  o  funcionamento  pleno,  adaptando-o  às  necessidades  de  cada           
comunidade;  

 



 

 
❖ Ampliaremos  o  sistema  de  saúde  mental (CAPS),  com  foco  de  prestar  um  amplo              

atendimento,  às  famílias  que  sofrem  com  as  doenças  geradas  pela dependência            
química   e   as   psicossociais;  
 

❖ Atuaremos   fortemente,   em   campanhas   contra   o   uso   de   drogas   e   entorpecentes;  
 

❖ Reestruturaremos  a  gestão  da  farmácia  municipal,  garantindo  o  atendimento  à           
população  de  medicamentos  essenciais  e,  fundamentalmente,  ao  abastecimento  de          
medicamentos   de   doenças   contínuas   e   doenças   crônicas;  
 

❖ Atuaremos  incansavelmente,  na  parceria  com  o  Governo  Estadual  e  Federal  pela            
manutenção  e  aperfeiçoamento  da  saúde  de  alta  complexidade  “HOSPITAL          
REGIONAL   e   MATERNIDADE,   Berço   Farroupilha”;  
 

❖ UPA:  lutaremos  junto  aos  Governos,  Estadual  e  Federal,  pela  imediata  retomada  da             
obra  da  UPA,  localizada  junto  a  área  do  Hospital  Regional.  Este  projeto  visa  o               
atendimento  de  saúde  de  média  e  alta  complexidade;  um  serviço  de  atendimento  de              
urgência,  localizado  em  nosso  território,  que  beneficiará  mais  de  200  mil  habitantes             
da  região,  bem  como  para  ampliação  dos  postos  de  Estratégia  da  Saúde  das              
Famílias   -   ESF´s;  
 

❖ Criaremos  o  programa  vida  melhor,  ampliando  as  políticas  públicas  para  idosos,            
pessoas   com   deficiência   e   famílias   em   vulnerabilidade   social;  

 
❖ Criaremos  o  programa mulher  empoderada ,  o  programa  visa  ações  compartilhadas           

de   diversas   pastas   para   atendimento   das   mulheres   em   vulnerabilidade   social;  
 

❖ Qualificaremos  o  trabalho  de  gestão  e  o  acompanhamento  dos  beneficiários  de            
programas   sociais   com   transferência   de   renda;  
 

❖ Implantaremos  tecnologia  de  gestão  em  assistência  social,  a  fim  de  realizar  um             
mapeamento   das   famílias   assistidas   pelos   serviços   públicos;  
 

❖ Estabeleceremos  parcerias  com  a  Brigada  Militar  e  Polícia  Civil  para  a  criação  do              
Centro  Integrado  de  Controle  e  Segurança  Pública Municipal;  buscaremos  a           
ampliação  do  videomonitoramento ,  bem  como,  apoiaremos  as  ações,  como  por           
ex.  PROERD,  lutando  pelo reforço  do  efetivo  e  criando  um  programa  de  incentivo              
municipal  para habitação  de  policiais ,  a  fim  de  que  estes  sejam  presenças             
constantes   em   nossa   comunidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
TERRITORIAL  

“UMA   CIDADE   INOVADORA”  
“Guaíba   das   Pessoas”  

 
  
Conheça   alguma   de   nossas   propostas:  
 
 
❖ Criaremos  o  programa Cidade  Legal,  que  visa  a  regularização  territorial  de  núcleos             

informais  urbano;  nosso  compromisso,  irá  desde  o  parcelamento  do  solo,  até  a             
titulação   da   propriedade   definitiva,   aos   moradores   destes   núcleos;  
 

❖ Realizaremos  uma  reestruturação  na Iluminação  Pública,  reforçando  o  serviço  de           
reposição  de  lâmpadas  queimadas  e  ampliando  os  pontos  de  iluminação  pública  na             
totalidade   das   vias   públicas   de   nosso   município;  
 

❖ Implantaremos  o  programa “Viva  a  Cidade” ,  com  aproveitamento  dos  espaços           
públicos,  incentivando  a  construção  de amplas  salas  de  estar  a  céu  aberto  -  parklets ;               
modernizar  a  gestão  urbana,  com  foco  na  desburocratização  na  prestação  de            
informações   e   licenciamentos;   

 
❖ Viabilizar  uma  urbanização  igualitária,  com  implantação  de  passeios  públicos          

prevendo,  sinalização  adequada  para  Pessoas  com  deficiência  e  acessibilidade          
arquitetônica;  
  

❖ Atuaremos  fortemente  na  construção  de  legislações,  que  fortaleçam  a  parceria           
público-privada  (PPP),  de  modo  a  incentivar  investidores  de  usinas  de  reciclagem  de             
lixo;  usinas  de  asfalto  ecológico,  entre  outras  indústrias,  que  priorizem  a  prática  de              
processos  ecologicamente  sustentáveis,  e  que  de  contrapartida,  possam  viabilizar          
economicidade  as  obras  de  infraestrutura,  tão  necessárias  e  latente,  em  muitas            
comunidades   de   nossa   periferia;  
 

❖ Fortaleceremos  a  coordenadoria  da  Defesa  Civil  de  nossa  cidade,  implantando  o            
banco  de  materiais,  e  fomentando  a  rede  de  voluntariado,  afim  de  tornar  as  ações               
mais   efetivas   na   presença   de   fenômenos   naturais;  
 

❖ Implementaremos  ações  socioambientais  junto  as  comunidades  para,  garantir  a          
efetiva coleta  seletiva  do  lixo  doméstico; melhorar  a  gestão  integrada  dos  resíduos             
sólidos,   mudando   culturas,   em   prol   de   um   meio   ambiente,   ecologicamente   correto;  
 

❖ Criaremos  o  programa  “vida  animal” ,  que  visa  a  criação,  ampliação  e  qualificação             
dos  serviços  aos  animais  de  rua;  com  combate  aos  maus  tratos;  adoção  responsável              
e  cuidadora;  viabilizar  parcerias  com  instituições  de  ensino,  afim  de  buscar            
alternativas   para   o   controle   populacional   de   cães   e   gatos   (castração);  
 

❖ Criaremos  a central  de  fiscalização,  que  tem  por  objetivo  fiscalizar  as  prestadoras             
de  serviços  como:  CORSAN,  CEEE,  TELEFONIA  e  demais  empresas,  com  vistas  a             
economicidade   e   eficácia   dos   serviços   públicos;  
 

❖ Criaremos   a   rota   do   Turismo   Rural   e   do   Turismo   ecológico;  
 
 

 



 

 
 

❖ Atuaremos  em  defesa  do  Arroio  Passo  Fundo  e  da  urbanização  do  valão  da  Santa               
Rita;  

 
❖ Criaremos  a  política  habitacional  no  âmbito  Municipal,  priorizando  as  famílias  em            

vulnerabilidade   social   e   áreas   de   risco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
GESTÃO  

“GOVERNANÇA   COMPARTILHADA”  
“Guaíba   da   Cidade”  

A governança  participativa,  é  um  modelo  de  gestão  compartilhada  que  queremos            
implantar.  Estudos  científicos  apontam,  que  uma sociedade  unida  em  torno  de  seu             
desenvolvimento  tende  a  atingir  o  objetivo  com  eficácia.  Robert  Putnann,  Cientista  Político             
norte  americano,  estudou  por  20  anos  o  período  de  divisão  política  da  Itália,  a  conclusão  de                 
seu  estudo  mostra  o  que  podemos  observar  até  hoje:  o  norte  da  Itália  mais  desenvolvido                
econômico  e  culturalmente,  que  o  Sul  do  país;  e  a  grande  diferença  foi  a participação  da                 
sociedade  na  gestão  de  seus  governos ,  através  de  conselhos  consultivos,  deliberativos  e             
fiscalização   contínua.  

Nossa  proposta  de  gestão  compartilhada,  inclui  o  fortalecimento  dos  conselhos           
municipais,  estando  estes,  diretamente  ligados  ao  gabinete  do  Prefeito.  Este  também            
gerenciará  a  implantação  do  método  de  " Gestão  de  Resultados "  que  visa  dar  eficiência  ao               
governo  e  racionalidade  aos  processos  vinculados  as  pastas  de  meio,  estimulando  a             
produtividade  no  setor  público.  O  método  vai  modernizar  a  governança,  focar  nos  resultados              
da  gestão  em  relação  ao  impacto  das  políticas  públicas  junto  ao  cidadão,  definindo  um  rumo                
claro   e   objetivo.  

 
Conheça   alguma   de   nossas   propostas:  
 
❖ O  Gabinete  da  Primeira  Dama,  não  se  limitará  as  ações  Sociais,  este  terá  atuação               

direta  junto  a  todas  as  esferas  do  município,  a  fim  de  auxiliar  no  cumprimento  das                
propostas   de   governo,   e   das   demandas   vindas   da   comunidade;  
 

❖ Criaremos  um  setor  eficiente  de  ouvidoria,  aberto  a  toda  população,  para            
reclamações,   denúncias   e   solicitação   de   demandas;  
 

❖ Fomentaremos  a  “Central  de  Projetos” , ligada  a  pasta  de  desenvolvimento  urbano, a             
fim  de  viabilizar  maior  captação  de  recursos  junto  às  esferas  Estadual,  Federal  e              
parcerias   público-privadas;  
 

❖ Faremos  uso  de  mecanismos  de  cooperação  com  o  setor  privado  no  que  ele  possa               
contribuir   com   a   melhoria   de   nossas   práticas   gerenciais;  
 

❖ Estabeleceremos  um  relacionamento  transparente  com  os  mecanismos  de         
fiscalização  externa,  como  o  Observatório  Social  e  TCE,  buscando  o  aprimoramento            
da   máquina   pública;  
 

❖ Comprometeremos  o  governo  com  a  entrega  de  resultados,  acompanhando  o           
desempenho  de  cada  Secretaria,  Programa  e  Projeto,  seguindo  os  preceitos  de            
economicidade,   transparência,   lisura   e   efetividade;  
 

❖ Investiremos  em  gestores  e  servidores  públicos  municipais,  capacitando-os para  as           
demandas   do   presente,   antecipando-se   aos   problemas   futuros;  
 

❖ A  Governança  Compartilhada,  através  do  Conselho  Gestor  Comunitário,  fiscalizará  e           
ampliará   nossas   ações   na   melhoria   das   condições   de   ensino   na   rede   pública.  

 
 
 

 



 

  


