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Introdução

Passo Fundo é vocacionada a liderar: Em seus 163 anos esculpiu uma história de pros-

peridade, sendo berço esplêndido de um povo honesto e trabalhador. Hoje, Passo Fundo e seu

povo são referências não somente no norte gaúcho mas no país inteiro, ofertando serviços e

produtos de qualidade ímpar no campo e na cidade.

Há ao menos dois grandes desafios a serem enfrentados pela próxima gestão munici-

pal: Precisaremos superar esta crise econômica generalizada que a recente pandemia defla-

grou em Passo Fundo, sem nos esquecermos da necessidade de modernização e dinamicida-

de exigidas cada vez mais em nosso tempo, em que o cuidado das pessoas não se resuma a jar-

gões ou slogans de campanha. Precisamos que, no próximo quadriênio, vivamos uma Passo

Fundo fraterna com seus cidadãos e eficiente em seus negócios,  que valorize a família e a

transparência na administração pública.

Sob estes auspícios, o Partido Social Cristão construiu, lado a lado com gestores públi-

cos  experientes,  lideranças  municipais,  professores,  empreendedores  e  trabalhadores,  um

projeto de cidade exequível, concreto, e que, além de representar um novo patamar no desen-

volvimento da cidade, represente um compromisso de CLAUDIO DORO e JOÃO CAMPOS com

todos os cidadãos passo-fundenses.

20 compromissos para Passo Fundo que ADORO!
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1 Saúde humanizada

Passo Fundo já é reconhecida como um dos maiores polos prestadores de serviços em

saúde do país. Somos centro referencial para 62 municípios do norte gaúcho e sede da 6ª Co -

ordenadoria Estadual de Saúde.

Se é verdade que Passo Fundo possui uma respeitável estrutura médica e alguns dos

mais respeitados médicos do país, também o é que o poder público vem falhado em cuidar de

seus cidadãos. Uma Passo Fundo que de fato se preocupe com as pessoas não pode conviver

com relatos de constantes faltas de medicamentos básicos em unidades de saúde e farmácias

públicas, não pode ser complacente com uma taxa de mortalidade infantil de 10,06 óbitos por

mil nascidos vivos1, tampouco com um quadro funcional carente de profissionais de serviço

social2. 

A Saúde, hoje, corresponde no orçamento municipal a mais de 83 milhões de reais in-

vestidos ao ano. Mas saúde não se faz apenas com dinheiro: A Passo Fundo que ADORO per-

passa por uma humanização radical do atendimento à saúde.

(a) Constantes e regulares  capacitações e treinamentos a todos os profissionais de

saúde – de recepcionistas a médicos, incentivando profissionais com visão humana da relação

com os pacientes;

(b) Amor ao  passo-fundensezinho: Acompanhamento detalhado de todo o pré-natal

em Unidades Básicas de Saúde, com auxílio médico, odontológico e psicológico integral à ges-

tante e à mãe. Auxílio com enxoval e acompanhamento integral pós-parto;

1 IBGE, 2017.
2 Segundo consulta ao Portal da Transparência, há 31 profissionais de serviço social ativos na Prefeitura de Passo

Fundo. É uma das menores médias de profissionais por habitante do estado.
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(c) Atendimento de Urgência e Emergência descentralizados: Adequação estrutural

e habilitação para implementação de pronto-atendimento de urgência em quatro distritos da

cidade: Boqueirão, Vera Cruz, Petrópolis e São Cristóvão;

(d) Inteligência nas urgências: Integração do sistema do SAMU com o controle mu-

nicipal de trânsito: Otimizando deslocamentos ágeis e evitando o trânsito de ambulâncias

em locais e momentos de pico;

(e) Viabilização via Ministério da Saúde, da implementação de Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) em Passo Fundo: Uma estrutura apta a atender e acolher situações de

média complexidade, desafogando a rede hospitalar e os CAIS;

(f)  Fila  zero:  Implementação de  agendamento eletrônico de consultas e exames,

bem como ampliação dos horários de atendimento e realização de mutirões de atendimento

especializado;

(g) Estoque preciso: Digitalização do estoque de medicamentos e insumos da rede

pública, acabando com os desabastecimentos. Implementação de sistema de entrega a domi-

cílio para pacientes usuários de medicações de uso contínuo, evitando seu deslocamento e ga-

rantindo a continuidade dos tratamentos;

(h) Unificação de atendimentos multiespecialidades para pessoas com atendimen-

tos especializados, especialmente para pessoas com deficiência;

(i) Formação de ambulatório para doenças do trabalhador, em que se atenderá de

forma mais eficiente e especializada pessoas vitimadas de acidentes de trabalho.
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2 Educação de primeira!

Não há registro de qualquer cidade, estado ou país que tenha logrado o pleno desenvol-

vimento antes que visse seus cidadãos educados e aptos a enfrentar os grandes desafios de

seu tempo.

A realidade da rede municipal de educação de Passo Fundo mostra que os próximos

anos trarão grandes desafios à administração: Nosso último indicador de evolução do IDEB –

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -, atingiu o índice de 5,6. Comemorar este pa-

tamar é se contentar com muito pouco: Ocupamos a 310ª posição no estado do Rio Grande

do Sul3, e nem mesmo em nossa região nos destacamos, com ao menos outros 15 municípios

do norte gaúcho demonstrando indicadores superiores. A educação passo-fundense precisa

ser modernizada e otimizada:

(a) Conecta Passo Fundo: É primordial que, em 2020, todas as Escolas Municipais se-

jam equipadas com computadores e rede de internet de alta velocidade. A tecnologia deve ser

usada como aliada ao aprendizado, integrando os alunos a esta nova realidade e fornecendo

conteúdos para complementação do aprendizado em sala de aula;

(b) Mais matemática: Promoção de atividades de ensino lúdico da matemática e do ra-

ciocínio lógico, com inserção de atividades como programação, enxadrismo, robótica, entre

outras. Intensificação de atividades de reforço escolar nesta matriz curricular;

(c) Capital da Leitura: Parcerias com iniciativa privada e a sociedade civil para amplia-

ção das bibliotecas escolares. Promoção de atividades de aprendizado lúdico e de fomento ao

amor pela leitura, como teatro, hora do conto, oficinas de redação, jornais escolares, entre ou-

tros. Intensificação de atividades de reforço escolar nesta matriz curricular;

3 Segundo último dado do IBGE, de um universo de 485 municípios.
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(d) Educação  Cívico-Cidadã:  Promoção de educação de  princípios morais e éticos

desde a pré-escola, formando cidadãos que conheçam seu país, sua história, suas leis e seus

símbolos nacionais;

(e) Educação financeira, com fomento a atividades que ensinem princípios empreen-

dedores, ensino da poupança e da mesada;

(f) Projeto EUREKA! Fomento de feiras de ciência e tecnologia, trazendo às escolas

municipais projetos que incentivem o espírito científico e curiosidade pelo mundo natural. In-

centivo para produção de ciência pelos jovens, com a promoção de feiras e premiações;

(g) Atividades extraclasse: Incentivo à aproximação do aluno com a escola, com a revi-

talização de espaços para práticas de esportes, realização de competições interescolares de

esportes diversos, bem como formação de grupos de teatro, bandas musicais, entre outras

iniciativas que façam do aluno um amigo da escola;

(h) Oportunidades para todos: Fornecimento de curso pré-vestibular para jovens de

baixa renda, incentivando o ingresso universitário;

(i) Educação profissionalizante: Auxílio direto na profissionalização de jovens, forne-

cendo cursos em parceria com instituições estaduais e federais, como parceiros do Siste-

ma S;

(j) Educação de Jovens e Adultos: Otimização e ampliação da educação para jovens e

adultos, ofertando aulas em horários alternativos e acompanhados de logística de trans-

porte que evitem a evasão escolar;

(k)  Valorização da carreira de professor, com formação de um  plano de carreira

moderno e com impacto salarial real;
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(l) Merenda de qualidade: Aumento da parceria com produtores de agricultura fa-

miliar, levando o alimento produzido em Passo Fundo para a merenda escolar. Alimenta-

ção com alto valor nutritivo e fomentando o produtor local.

3 Economia viva: Trabalho e renda

2021 aguarda grandes desafios à administração municipal: A peculiar crise sanitária do

COVID-19 gerou profundos reflexos na economia local, gerando desemprego, fechamento de

empresas e diminuição na renda do passo-fundense.

O momento exige propostas concretas, exequíveis, e lideradas por quem já foi experi-

mentado na administração. Uma  ampla mobilização dos setores público e privado se faz

necessária, trazendo emprego ao passo-fundense e desburocratizando o caminho de quem de-

seja empreender.

(a) Programas de incentivo ao pequeno e micro empreendedor, fornecendo asses-

soramento técnico por meio de parceria com entidades do sistema S;

(b)  Berçário industrial: Disponibilização de infraestrutura de ponta para que o em-

preendedor desenvolva o setor secundário passo-fundense. Será uma área destinada pela pre-

feitura com incentivos à geração de empregos e dinamização da economia local;

(c) Passo Fundo polo tecnológico: Disponibilização de infraestrutura tecnológica para

acomodar empresas digitais: internet de alta velocidade, espaços físicos a baixo custo e acom-

panhamento técnico para fomento destas novas modalidades empresariais;

(d) Economia em rede: Multiplicação de  feiras livres destinadas ao empresário e ao

produtor local;
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(e) EMPREGA MAIS: Unificação dos canais de disponibilização de vagas de empre-

go de forma gratuita ao empresário e ao trabalhador. De forma digital, o trabalhador poderá se

inscrever no banco de dados e ser notificado quando vagas que atendem ao seu perfil forem

abertas na cidade;

(f) Sala do empreendedor: Disponibilização em um único local, de informações e as-

sessoria necessária ao passo-fundense interessado em empreender: Unificação física das ativi -

dades de Junta Comercial, microcrédito, MEI, protocolo geral e central de alvarás;

(g) Alvará fácil: Desburocratização para fornecimento de alvarás para empreendi-

mentos de baixo impacto ambiental;

(h)  Pacotaço da desburocratização: A prefeitura realizará uma  ampla e detalhada

revisão da legislação municipal, propondo à Câmara de Vereadores a revogação de leis que

atravanquem a atividade empreendedora passo-fundense;

(i) Ampla revisão do plano diretor da cidade, com adoção de estratégias modernas

de desenvolvimento e visando a redução no custo de empreendimentos em Passo Fundo.
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4 Passo Fundo segura para todos

Todos queremos uma cidade em que possamos andar à rua com nossos filhos e netos,

sem preocupações e sem medo de nos tornarmos vítimas da violência urbana.

Passo Fundo registrou em 2019, mais de 400 roubos e furtos de veículos; além de 70

roubos a estabelecimentos, 908 roubos e furtos a pedestres. Foram 91 roubos a ônibus e 31

roubos a residência4. Ademais, a drogadição aumenta a vistas claras, contribuindo nitidamente

pelo agravamento da sensação de insegurança que vive o passo-fundense.

Cientes de que a segurança é, constitucionalmente, responsabilidade do governo esta-

dual, cremos não ser mais possível que a administração municipal se acovarde e se isen-

te de proteger seus cidadãos. Há muito o que fazer para que tenhamos uma cidade mais se-

gura:

(a) Guarda Municipal! A nova lei das Guardas Municipais permite não somente a pro-

teção do patrimônio público, mas o  patrulhamento preventivo e a atuação efetiva como

força de segurança. Diversas cidades do estado já contam, inclusive, com guardas municipais

armadas que auxiliam o efetivo da Brigada Militar.  A instituição da Guarda Municipal de

Passo Fundo é urgente!

(b) Ampliação do perímetro coberto pelas câmeras de vigilância: Esta importante

tecnologia no combate ao crime permite a identificação de criminosos e a integração da ativi -

dade do Município com as forças de segurança. Deve-se ampliar sua implementação, levando-

as a todas as regiões da cidade;

(c) Cercamento eletrônico: Com a ampliação do perímetro coberto por câmeras de vi-

gilância, efetuaremos uma ampla integração das imagens com as forças de segurança. Um as-

4 Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, 2019.
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saltante ou um veículo furtado poderá ser acompanhado em tempo real pelas equipes à dis-

tância, que estudarão o momento mais oportuno para a abordagem policial;

(d) Tolerância zero com pequenos delitos: Delitos como vandalismo e pichação de-

verão ter tolerância zero. Deve-se atuar ativamente em zeladoria urbana, mantendo praças e

espaços públicos limpos e aprazíveis. Pequenos infratores devem ser levados à justiça;

(e) Georeferenciamento do interior: Medida importante para dirimir conflitos de ter-

ra e evitar crimes rurais, como abigeato e furtos;

(f) Cidade iluminada: A iluminação dos espaços públicos é essencial para o sentimen-

to de segurança ao transitar nas vias públicas. Hoje, a cidade possui diversos pontos de ilumi-

nação queimados e em más condições de preservação. A iluminação será modernizada, com

luzes em LED de maior durabilidade e luminosidade, e efetivada por toda a cidade;

(g) Assistência social eficiente: Ampliação dos quadros de serviço social da Prefeitu-

ra,  permitindo a  identificação  precoce de infratores  e  traçando estratégias  personalizadas

para reintegração social por meio do trabalho;

(h) Passo Fundo sem violência doméstica: Apoio social a mulheres vítimas de violên-

cia doméstica, com oferecimento de acompanhamento psicológico, médico e de assistên-

cia social integral.  Utilização da nova Guarda Municipal para auxílio no cumprimento

das medidas protetivas 24 horas por dia;

(i) DROGA ZERO: Ampliação da rede de apoio para internação de drogaditos, bem

como  prevenção precoce a jovens identificados pelo Conselho Tutelar em vulnerabilidade

para situação de drogadição. Amplo projeto de conscientização social contra as drogas em

escolas da rede pública;

(f) Apresentação à Câmara de Vereadores de um novo código de posturas do municí-

pio, visando a boa convivência e segurança em praças e logradouros públicos.
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5 Uma cidade com história e boa para viver

Se Passo Fundo falasse, quantas histórias teria para nos contar? Nessas ruas vivemos,

criamos nossos filhos, vemos o mundo evoluir. Uma cidade que preserva seu patrimônio

sempre terá sua história preservada, seus bons valores lembrados e seu povo respeitado.

Nossas praças precisam ser valorizadas. Queremos que estes espaços, renovados, lim-

pos e seguros, sejam o ponto de encontro para famílias.

(a) Cidade aberta: Criação de praças para esporte e lazer nos bairros da cidade;

(b) Qualificação de espaços públicos, com adaptação de brinquedos e espaços para

utilização de crianças e pessoas com deficiência;

(c)  Acessibilidade de espaços públicos: Adaptação de todos os espaços públicos de

convivência, permitindo ampla utilização por pessoas com deficiência;

(d)  Praças vivas: Utilização de  espaços de convivência para realização de feiras li-

vres, feiras de artesanato e atividades culturais diversas, como apresentações musicais e tea-

trais;

(e) Praça para todos! Eventos periódicos em praças públicas da cidade, unificando

o aparato social municipal e o aproximando do cidadão: Disponibilização de stands com ativi-

dades culturais, esportivas, e também para confecção de documentos (cartão SUS, e em parce -

ria com o governo estadual, RG e carteira de trabalho), vacinação, orientações sociais, etc.

(f)  Qualificação dos locais de atendimento ao público: Adaptação dos logradouros

municipais em que ocorre atendimento à população, assegurando maior conforto e segu-

rança do munícipe quando em atendimento pela Prefeitura.
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6 Uma Passo Fundo saudável e viva!

O Esporte é um dos instrumentos mais eficazes para promover a qualidade de vida da

população: Seu fomento pelo poder público está associado a mais saúde para a população, di -

minuição da evasão escolar, e incentivo a práticas saudáveis pelos jovens. A Passo Fundo que

ADORO é saudável e viva!

(a) Promoção de eventos púbicos esportivos: Rústicas de rua, caminhadas, corridas

ciclísticas, etc.

(b) Implementação de academias ao ar livre em bairros. Por meio de parcerias com a

iniciativa privada, estabelecer estruturas físicas permanentes em bairros da cidade, incenti-

vando a prática de exercícios;

(c) Valorização do esporte amador, apoiando torneios municipais e inter-municipais;

(d) Conscientização para o uso adequado das ciclofaixas do município, incentivando

o ciclismo como meio de transporte alternativo;

(e) Criação dos Jogos Escolares de Passo Fundo, promovendo integração entre alunos

e escolas, visando o embate à evasão escolar;

(f) Implementação de programas de combate à obesidade infantil na escola, incenti-

vando a alimentação saudável e a prática de exercícios.
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7 Passo Fundo polo turístico

Passo Fundo possui um rico potencial turístico, infelizmente, pouco explorado pelo se-

tor público. Se bem desenvolvido, o setor do turismo tem potencial para geração de empre-

gos e arrecadação de tributos.

Ademais, a formação de uma estrutura turística na cidade oportuniza maior quali-

dade de vida aos cidadãos, com a inerente qualificação de espaços públicos.

(a) Valorização das riquezas naturais da cidade, como a revitalização do Parque da

Roselândia;

(b) Formação de uma agenda turística que contemple atividades contínuas ao lon-

go do ano, com especial destaque a atividades de verão no Parque da Roselândia;

(c) Resgate do parque da EFRICA, incentivando o turismo ecológico;

(d) Fortalecimento do turismo religioso, fortemente presente na região norte do esta-

do;

(e) Em parceria com o empresariado local, fomentar a Semana Gastronômica de Pas-

so Fundo, incentivando o turismo gastronômico na cidade;

(f) Incentivo e revitalização a museus locais;

(g) Incentivo e apoio a festas e eventos tradicionais;

(h) Criação da FECRIANÇA, feira voltada a crianças, com atração de parques de diver-

são e atividades lúdicas, educativas e de entretenimento.
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8 Voltaremos a ser a capital da cultura

Passo Fundo é uma cidade culturalmente muito rica e diversa, com uma população

diferenciada e sedenta por atividades culturais. É essencial que a cidade retome seu protago-

nismo cultural no estado, superando a inércia que o poder público tem apresentado em de-

senvolver uma agenda cultural consistente para a cidade.

(a) Prefeitura protagonista na organização da Feira do Livro: A prefeitura não pode

ser inerte a um dos principais eventos culturais do norte do estado. Devemos organizar uma

feira que atraia pessoas de toda a região e que encante a cidade, promovendo atividades ar-

tísticas e culturais, além de fomentar o mercado livreiro;

(b) Semana do Folclore: Organização anual de eventos em fomento ao folclore local,

com atividades em escolas, espaços públicos e teatros;

(c) Atração de eventos musicais: Promoção e incentivo para realização de shows e

festivais de música dos mais diversos gêneros na cidade;

(d) Incentivo a talentos locais: Elaboração de programas de fomento à cultura, privi-

legiando artistas locais, bem como prestando assessoramento para pleito de financiamento a

projetos culturais locais;

(e) Realização de eventos culturais para recuperação de espaços públicos: Utiliza-

ção de feiras e eventos culturais como forma de revitalizar espaços ignorados pelo poder pú-

blico, trazendo vida à cidade e mais segurança à vizinhança local;

(f) Agenda cultural: Elaboração de agenda cultural completa, com eventos progra-

mados a todos os períodos do ano,  permitindo uma maior integração dos cidadãos para

com a cidade, e potencializando Passo Fundo como polo turístico.

14



PLANO DE GOVERNO – Passo Fundo/RS
Gestão Claudio Doro (2021- 2024)

9 Um lar digno aos passo-fundenses

Cidades acolhedoras exigem condições dignas de moradia a seus cidadãos. A prefei-

tura municipal pode e deve ser protagonista neste processo, intermediando boas práticas que

permitam até mesmo ao passo-fundense mais humilde, o acesso à casa própria.

(a) Construção de projetos habitacionais populares, explorando créditos e financia-

mentos ofertados pelo Governo Federal;

(b) Auxílio técnico-logístico a interessados no financiamento habitacional mediante

programas como Minha Casa, Minha Vida – ou outro que venha a substituí-lo, auxiliando no

desentrave burocrático;

(c) Adoção de práticas sustentáveis na cobrança do IPTU, assegurando redução de

seu impacto nos orçamentos domésticos e evitando ilegalidades em sua cobrança;

(d) Aquisição de área para implantação de projetos habitacionais;

(e) Realização de Parcerias Público-Privadas (PPP), destinando à habitação uma con-

trapartida de empresas interessadas a se instalar na cidade;

(f) Habitação solidária: Intermediar a arrecadação e distribuição de materiais de

construção usados ou novos (sobras de obra) para atender famílias carentes.
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10 Regularização Fundiária

Passo Fundo possui graves e profundos problemas em sua regularização fundiária.

É necessário uma série de  medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais a fim de

que se regularize áreas da cidade com a titulação de seus moradores. 

(a) Promover um  amplo programa de regularização fundiária,  contemplando pri-

meiramente as ocupações mais antigas, facilitando a escrituração dos lotes;

(b) Venda inteligente de terras públicas ocupadas, revertendo o valor arrecadado

na regularização fundiária de pessoas mais carentes;

(c) Abertura de canal direto de negociação e resolução de demandas com órgãos

como Defensoria Pública e assistências jurídicas das universidades;

(d) Regularização fundiária integral: Contemplando os imóveis regularizados em um

projeto urbanístico e ambiental, inserindo-os no espaço urbano da cidade.
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11 Prefeitura no BAIRRO

A Prefeitura não pode resumir o seu trabalho ao cuidado da região central da ci-

dade, tampouco ignorar as necessidades de infraestrutura que diversos bairros apresentam. A

Prefeitura deve estar em toda a cidade, ouvindo as demandas de cada cidadão.

(a)  Criação  do programa  PREFEITURA NO BAIRRO:  A  Prefeitura  concentrará  suas

equipes uma semana em cada região da cidade, em um verdadeiro mutirão de serviços e

adequação de espaços públicos;

(b) O município de Passo Fundo  coleta o esgoto de apenas 54% de suas residên-

cias5. É urgente um programa amplo de ampliação de infraestrutura de esgoto e água, es-

pecialmente para os bairros;

(c) Amplo programa de iluminação nos bairros, modernizando as lâmpadas por lu-

minares de LED (com maior luminosidade e durabilidade);

(d)  Revitalização de vias, com asfaltamento das vias principais e sinalização de

trânsito adequada;

(e) PREFEITO RECEBE: Abertura da prefeitura e ida constante do prefeito a todos os

bairros da cidade, com disponibilidade para que todo cidadão possa apresentar diretamen-

te suas reclamações e sugestões à administração face-a-face com o prefeito.

5 Segundo a Agência Nacional de Águas, em dado divulgado em 2019.
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12 Calçada legal

O Programa CALÇADA LEGAL visa atender uma demanda antiga dos munícipes de Pas-

so Fundo: A Prefeitura  promoverá o nivelamento e compactação necessárias ao terreno,

restando ao proprietário a realização de serviços de manutenção, pintura e conservação de

sua calçada. Imóveis com calçadas adequadas e acessíveis receberão descontos no IPTU.

13 Lixo CERTO

Passo Fundo não pode parar no tempo, necessitando modernizar sua gestão de resí-

duos. Algumas medidas são cruciais e significarão uma verdadeira revolução na cidade:

(a) Bonificação em IPTU para imóveis residenciais que adotem destinação autossus-

tentável de seu lixo orgânico;

(b) Parceria com entidades do terceiro setor, para que explorem atividades de reci-

clagem e destinação adequada de lixo seco;

(c) Realização de estudos técnicos quando a destinação adequada de lixo em Passo

Fundo, analisando a viabilidade de aquisição de usinas de tratamento ecológico;

(d) Ampliação da frequência da coleta seletiva em zonas de alta produção de resí-

duos;

(e) Instituição de pontos de descarte de lixos sensíveis, como medicamentos, pilhas,

móveis de grande porte e restos de obras.
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14 Cidade que te acolhe

Passo Fundo necessita revitalizar sua estrutura de acolhimento social, aproximando-

se dos cidadãos e prevendo riscos. Uma cidade com um aparato social eficiente dá dignidade

a seus cidadãos, fazendo uma cidade mais acolhedora e confortável para se viver.

(a) Ampliação imediata do quadro de profissionais do serviço social da Prefeitu-

ra;

(b) Valendo-se de zoneamentos já realizados, como o do Estratégia de Saúde da Família,

desenvolver a Estratégia Municipal de Assistência Social, conhecendo a realidade social das

famílias vulneráveis e  traçando estratégias para fortalecer laços familiares e elevando

seu desenvolvimento econômico e social;

(c) Ampliação da rede de seguridade alimentar no município de Passo Fundo, asse-

gurando que a fome seja erradicada. Resgate de programas como o Ticket Leite;

(d) Direcionamento de pessoas em vulnerabilidade para  cursos profissionalizantes,

bem como a  oportunidades de emprego. Acompanhamento  pré, peri e pós-desemprego,

com integração de equipes sociais e garantia de atendimento psicológico;

(e) Mapeamento social de pessoas em situação de rua, com reestabelecimento de

vínculos  familiares e  acompanhamento  médico  e  psicológico  conforme  as  comorbidades

apresentadas.
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15 Uma nova EFRICA

O Parque da EFRICA é concebido como um dos maiores parques de exposição do esta-

do. Seu potencial é inimaginável e afronta a eficiência pública que a única solução imaginada

a ele seja a entrega à iniciativa privada. Não devemos entregar o parque à iniciativa priva-

da, mas trazê-la para colaborar com sua revitalização. O parque será revitalizado, como

área de lazer e comercialização do que é produzido no município. Será uma nova EFRICA, lo-

cal para realizar cursos, treinamentos e capacitações.

16 Uma solução para os ambulantes

É de conhecimento público que Passo Fundo vem vendo multiplicar seus ambulan-

tes. É o caso de uma nova forma de enxergar esta situação, adequando-a aos anseios da cida-

de: Tal qual outros municípios realizaram com sucesso, deve-se  abrigá-los em espaço ade-

quado (iniciativas como o POPCenter de Porto Alegre serve como exemplo), liberando as cal-

çadas para circulação e formalizando-os de forma a permitir que comercializem seus pro-

dutos na legalidade, sem embates com fiscais e amparados pela Previdência Social e gerando

impostos.

17 AGRO forte

A prefeitura avocará para si a responsabilidade de auxiliar tecnicamente o produtor

rural, ensinando-o a produzir mais com menos, fazendo de sua propriedade uma verdadeira

fábrica de insumos. Prestaremos consultoria de gestão dos negócios nas propriedades ru-

rais e organizaremos o  mercado de hortifrutigranjeiros. Incentivaremos a  integração la-

voura, pecuária e floresta.  Reforçaremos o  quadro técnico da secretaria municipal da

agricultura e ampliaremos o convênio com a Emater/RS.
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18 Passo Fundo livre de drogas

A drogadição é cada vez mais uma preocupação para todos: Com a disseminação das

mais diversas drogas, vemos também a proliferação de crimes, da pobreza e da destrui-

ção do ser humano. Respeitar as pessoas é combater o avanço das drogas em nossa cida-

de. Um plano sólido deve ser posto em prática:

(a)  Monitoramento do entorno das escolas em horários de entrada e saída dos

alunos, valendo-se de policiamento e técnicas de inteligência para afastar eventuais ativida-

des de traficância;

(b) Atuação efetiva da fiscalização do Conselho Tutelar em festas e casas noturnas,

judicializando e cassando alvarás de casas irregulares;

(c) Amplo programa de conscientização contra o uso de drogas em escolas da rede

pública;

(d) Emprego da nova Guarda Municipal para auxílio no patrulhamento e coerção à

traficância;

(e) Fortalecimento dos CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: Adequação de estru-

turas físicas, disponibilização de veículos para deslocamentos de profissionais até a residência

de pacientes, bem como qualificação e ampliação do quadro técnico;

(f)  Fortalecimento do arcabouço de amparo social da prefeitura:  Ampliação do

quadro de assistentes sociais, com o mapeamento de drogaditos e adoção de estratégias de

combate à prática.
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19 Trânsito seguro, cidade segura

A atuação para um trânsito seguro e fluído é essencial para uma cidade moderna, que

pulsa desenvolvimento.  Passo Fundo possui alguns entraves históricos nesta área que,

dentro dos próximos anos, serão resolvidos.

(a) Ampliação do programa Balada Segura, com conscientização contra o consumo

de álcool por motoristas e fiscalização efetiva;

(b) Obra inteligente: Divulgação prévia à população de cronograma de obras públi-

cas, noticiando as vias que estarão em manutenção e indicando as vias substitutivas;

(c)  Revisão legal  de todos os  contratos  vigentes  para prestação de serviço de

transporte público em Passo Fundo. Auditoria nos valores das passagens e planejamento

para qualificação da frota;

(d) Desenvolvimento de faixas exclusivas para transporte de ônibus em vias de alto

fluxo, dinamizando o trânsito e reduzindo o impacto no asfalto para veículos particulares;

(e) Estabelecimento de terminais de ônibus: Pontos de integração entre linhas, oti-

mizando o tempo das viagens e gerando economia ao passageiro;

(f) Adequação, mediante parcerias, do trânsito no trevo da Santa Marta.
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20 Cidade transparente

Toda a atividade pública deve,  indubitavelmente, ser norteada pelos mais essenciais

preceitos éticos. O respeito ao recurso público é norte da Passo Fundo que ADORO, e serão

adotadas medidas concretas e facilmente perceptíveis para a assegurar à população o amplo

zelo da coisa pública.

(a) Modernização dos portais da transparência: Hoje, defasados e pouco funcionais,

os portais públicos de dados de transparências deverão ser radicalmente modernizados, os

tornando mais didáticos e compreensíveis pela população. Os portais deverão se enqua-

drar no padrão de excelência previsto pelo Tribunal de Contas do Estado;

(b) A prefeitura se compromete a somente nomear profissionais técnicos e com fi-

cha limpa, com currículo compatível à área destinada, no caso de cargos comissionados;

(c) Todas as nomeações a cargos comissionados serão previamente remetidas à Câ-

mara de Vereadores, admitindo-se o sabatinamento e o conhecimento do perfil do indi-

cado por parte dos representantes do povo;

(d) Este plano de governo estará disponibilizado em vias digitais, em um plano de

compromissos da gestão, permitindo que todo cidadão verifique em tempo real o estágio

de cumprimento das responsabilidades firmadas;

(e) A Prefeitura disponibilizará e divulgará em amplos meios, telefone e meio digi-

tal de sua ouvidoria, em que se permitirá a denúncia de má destinação de recursos públicos

ou de práticas ilícitas;

(f) O Prefeito Recebe: Eventos em que, todo cidadão poderá levar sua demanda dire-

tamente ao prefeito Claudio Doro, que, com sua equipe a dispor, poderá dar solução imedi-

ata ao problema apresentado.
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