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INTRODUÇÃO -  
 
Passo Fundo é considerada em todo o Estado como a Capital do Planalto Médio 
gaúcho por boas razões. Ao longo de seus 163 anos de história formou-se uma cidade 
acolhedora, com uma forte identidade cultural e pujante economia, alicerçada no 
agronegócio, na indústria e nos serviços, especialmente nas áreas de Saúde e 
Educação.  
A posição de destaque de nossa querida cidade não foi obra do acaso. Foi conquistada 
pelo esforço e trabalho de várias gerações de passo-fundenses, que nos legaram a 
responsabilidade de zelar por Passo Fundo e prepará-la para o futuro.  
 
O Plano de Governo que apresentamos foi contruído a partir de um horizonte amplo, 
em que olhamos não só para o agora, mas sobretudo para o amanhã. Vivemos em um 
mundo que se move com velocidade crescente, onde os desafios e oportunidades 
precisam ser antecipados. É fundamental que tenhamos agilidade na administração 
pública, investimentos conscientes e bem direcionados na saúde, na educação e na 
infraestrutura, além de uma cooperação cada vez mais estreita entre o poder público e 
a iniciativa privada. A Passo Fundo que queremos é uma cidade que não espera 
acontecer, ela fará acontecer! 
 
 
 

PLANO DE GOVERNO - CONSTRUINDO O FUTURO DE PASSO FUNDO 
 
 
1. DESENVOLVIMENTO PARA GERAR OPORTUNIDADES.  

Passo Fundo tem vocação na prestação de serviços desde antes de sua fundação como 

cidade, quando ainda era passagem de tropeiros para o estado de São Paulo. Isso está 

no seu DNA e essa vocação,  além de ser mantida, deve ser melhor desenvolvida. 

Não é por acaso que a alcunha “O Gigante do Norte” é usada para se referir a cidade. 

O passo-fundense tem uma mentalidade empreendedora: a história e o 

desenvolvimento da cidade falam por si. Cabe a nós ajudarmos a  criar condições 

favoráveis para atuação dos empreendedores através da desburocratização e remoção 

dos obstáculos ao empreendedorismo. 

Uma das formas de ajudar nesta caminhada é a busca por uma simplificação na 

arrecadação tributária e também a modernização na estrutura e no funcionamento da 



administração pública, a fim de que criar um ambiente atrativo para novos 

empreendimentos dos passo-fundenses ou de pessoas que venham de fora, atraídas 

pela atmosfera de negócios que a cidade já possui, mas deve melhorar. 

Como já dissemos, nossa cidade tem uma vocação na prestação de serviços e as 

instituições de ensino superior têm desempenhado um papel fundamental, mas que 

deve ser aprofundado, pois possuem expertises que devem nos ajudar neste momento 

de pandemia. Queremos uma integração maior entre o setor público e o ensino 

superior, a fim de que possamos fomentar a inovação, nas mais diversas áreas de 

nossa vocação. 

Um dessas nossas vocações tem sido o setor de saúde, onde Passo Fundo se destaca 

como sendo um dos mais importantes pólos de saúde da região sul do Brasil e o 

segundo em nosso estado. Neste aspecto, cabe ao setor público fortalecer esse Hub de 

inovação, uma vez que é um setor que gera um alto valor agregado e que traz, por si 

só, a atração de novos empreendimentos. Essa qualidade deve se produzir e obter na 

organização, estrutura e funcionamento da rede pública de saúde, com eficiência, 

inovação e integração, em prol da saúde. 

Passo Fundo precisa melhorar sua infraestrutura, pois não há crescimento sem uma 

expansão do setor de infraestrutura é um binômio que deve caminhar junto. Por isso, 

precisamos fortalecer nossos laços com a iniciativa privada  e o setor público estadual 

e federal para que possamos melhorar a partir de linhas de créditos e parcerias público 

privadas (PPP) esse setor. Podemos dar como exemplo aeroporto Lauro Kurtz, que sem 

uma expansão impede de certo modo o desenvolvimento e atração de grandes 

empresas para o nosso município, sendo um dos papeis do gestor municipal liderar e 

assumir o protagonismo de ações e projetos estratégicos para o desenvolvimento 

sustentável da cidade, na sua importância estratégica local e regional, com efetiva 

integração e diálogo construtivo com a sociedade civil, os poderes públicos estadual e 

federal. 

Devemos melhorar as vias secundárias do interior de nosso município e apoiar a 

agricultura familiar com projetos próprios ou com a busca de linhas de crédito, para a 

expansão e fortalecimento desse setor de nossa economia. Temos que buscar também 

desenvolver o setor do turismo e meio-ambiente, já que o gaúcho é um ser em 

harmonia com meio-ambiente e gosta de reunir pessoas, como diz o nosso ilustre 

cidadão adotivo Teixeirinha. 

Podemos encontrar outros hubs, tais como educação superior, setor farmacêutico, 

setor de biotecnologia, entre outros. Assim cabe ao setor público saber observar e 

apoiar tanto o grande quanto o pequeno empreendedor, pois Passo Fundo é uma 

cidade para todos que querem crescer, inovar e prosperar. 

  



 
2. QUALIDADE DE VIDA PARA OS PASSO-FUNDENSES 
  
Passo Fundo é uma cidade reconhecida pelo seu elevado Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), que é o reflexo na alta qualidade de vida da nossa população. Por isso, 
vamos dedicar um cuidado muito especial às áreas que mais contribuem para a sua 
manutenção e aprimoramento, afinal, temos convicção que uma boa gestão pode 
avançar ainda mais neste quesito.  
 
Os passo-fundenses devem viver a sua cidade, ocupar os espaços públicos e fazer deles 
um ponto privilegiado de encontro e convívio. A experiência que estamos vivendo 
durante a pandemia nos mostra quanta falta nos faz este convívio nos espaços 
públicos A cidade precisa oferecer condições para que seus habitantes aproveitem o 
que ela tem de melhor, por isso devemos investir em melhorias nos nossos parques, 
ruas e praças. Aqui, deve-se priorizar medidas como o aprimoramento da segurança, a 
melhoria da iluminação e a modernização dos equipamentos disponíveis para a 
população.  
 
Nossa cidade tem o maior e mais qualificado pólo médico do interior do Estado, com 
cursos de reconhecida qualidade na área da medicina e hospitais de referência. 
Pensamos que essas vantagens podem ser dinamizadas e colocadas à disposição de 
toda nossa população, especialmente da mais carente, por meio de uma colaboração 
mais próxima entre a Prefeitura e o setor privado. Nesta área, podem-se desenvolver 
parcerias em que a rede de saúde privada disponibiliza sua capacidade ociosa para o 
atendimento de pessoas que procuram a rede municipal de saúde. Vamos privilegiar 
medidas desse tipo: inovadoras, simples e de baixo custo, sem pirotecnia, mas que 
trazem um resultado imediato e direto para quem mais importa, os passo-fundenses.  
 
A Educação é outra área em que Passo Fundo é reconhecidamente forte, capitaneada 
pelo nosso invejável polo universitário. Nesta área, o maior desafio é qualificação da 
educação pública municipal. Aqui, a responsabilidade do Município é muito grande, 
pois ele provê o ensino fundamental, dos 06 aos 14 anos de idade. Do ponto de vista 
humano, trata-se da fase de formação mais privilegiada da pessoa, aquela em que ela 
deve adquirir não apenas o conhecimento, mas também as habilidades cada vez mais 
essências para a sua plena realização. Sabemos todos que o ensino público está 
defasado diante dos desafios que o século XXI impõe às nossas crianças e jovens.  
 
A pandemia do coronanvírus expôs essa dafasagem de modo dramático, com a 
dificuldade extrema da rede pública em se adequar aos pressupostos do Ensino à 
Distância (EAD). Precisamos colocar a nossa educação na era da revolução tecnológica 
permanente, prover as nossas escolas de uma infraestrutura de melhor qualidade, 
especialmente no plano digital, aperfeiçoar, e muito, a formação dos nossos 
professores e abrir espaço para uma maior colaboração entre as famílias e o sistema 
de ensino municipal.  
 
Precisamos, junto com a educação, fortalecer o desporto, pois este é um meio para 
educar com disciplina e respeito ao próximo. Assim, necessitamos fortalecer a parceria 



com a comunidade civil, para que as escolas tenham uma integralidade, ou seja, no 
contra turno atividades desportivas das mais diversas áreas a partir de programas 
municipais. Crianças e jovens fora da escola são uma preocupação para os pais e um 
risco, pois os criminosos se aproveitam do caráter em formação destes. 
 
Assim, podemos buscar fortalecer não somente com futebol nossas crianças, mas com 
judô, karatê, handebol, vôlei, tênis de mesa, atletismo, e entre outros esportes 
olímpicos e a criação de bolsas para potenciais atletas, bem como o xadrez, que 
trabalhará o desenvolvimento mental de nossas crianças. Além disso, podemos 
incentivar a criação de grupos de escoteiros, pois no escotismo existem grandes 
valores tais como o respeito a comunidade, respeito ao próximo, respeito ao meio 
ambiente, solidariedade e etc. Valores que são muito caros a nossa coligação. 

A segurança tem sido um dos elementos de um governo que mais se requer cuidado 
nos dias de hoje. Como sabemos, o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta sérias 
dificuldades no que diz respeito à manutenção das estruturas e de pessoal. Assim, 
cabe ao município apoiar os órgãos de segurança com inteligência, a partir de uma 
dimensão digital para que possamos fazer mais com menos, ou seja, sermos mais 
eficientes e eficazes.  

Devemos buscar programas federais para o fortalecimento deste setor e trabalharmos 
com sinergia com a Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda de Trânsito, bem como com a 
sempre vigilante comunidade passo-fundense. Isso também deve ser estendido ao 
interior do município a partir de programas específicos para a segurança rural. 

Inovação tecnológica, busca de excelência na administração pública, estímulo a 
empresas e empresários locais, atração de novos empreendimentos para cidade – com 
responsabilidade, probidade e moralidade no uso dos recursos e bens públicos – 
resgatando e estimulando o desenvolvimento econômico e social, assumindo o 
protagonismo regional em favor das boas práticas políticas, voltado para o interesse 
público e o desenvolvimento sustentável, atendendo a demandas atuais e com olhares 
para o futuro. 

3. GESTÃO PÚBLICA PARA O BEM COMUM 
 
Para fazer o que se propõe, o gestor público deve ter em suas mãos os meios, as 
ferramentas adequadas. Concretamente, isso se traduz em ter à sua disposição uam 
competente e bem-organizada Administração Pública. Queremos evoluir a própria 
concepção de funcionamento da Administração Pública, para torná-la mais ágil, mais 
transparente e responsiva às demandas do cidadão, como as empresas privadas. Em 
suma, devemos trabalhar para tornar realidade o conceito que pode ser resumido 
como “expandir o mercado dentro do Estado”, buscando cada vez mais uma 
aproximação entre o setor público e o setor privado.    
 
O modelo da chamada “Nova Administração Pública” tem servido como base de 
discussão e formulação de políticas públicas para o nosso partido, o PSDB, que é 
reconhecido por implantar as melhores práticas de boa governança nos Estados e 
Municípios que governa. Não seremos exceção a esta regra, pelo contrário, vamos nos 
esforçar para que Passo Fundo seja um dos destaques no Brasil.  



 
Os problemas que enfrenta uma cidade como Passo Fundo, de médio porte, são 
complexos e multifacetados, geralmente demandando soluções que perpassam as 
competências de mais de um órgão administrativo. Assim, precisamos operar uma 
racionalização das Secretarias e demais órgãos da Administração Municipal, diminuir o 
seu número (o que também ajuda na economia de recursos) e promover uma 
integração horizontal entre eles, para que se tenha uma abordagem multidisciplinar no 
encaminhamento de projetos e soluções para a nossa cidade.  A Administração Pública 
precisa ter metas claras de desempenho e será preciso ampliar o uso de ferramentas 
digitais em três frentes: junto ao cidadão, na melhoria da gestão e na integração com 
parceiros e fornecedores.  
 
Sabe-se que o aumento da transparência e da eficiência da máquina pública são 
fundamentais para estimular o crescimento econômico. Mais do que isso, o poder 
público precisa trabalhar para oferecer condições favoráveis para que os nossos 
produtos e serviços sejam competitivos e para atrair mais empreendedores para o 
Município. Neste particular, vemos um papel importante a ser desempenhado pela 
Prefeitura de Passo Fundo: ela precisa atuar junto com aqueles que geram riqueza, 
empregos e renda, para fomentar um bom ambiente de negócios na cidade. Ainda 
mais agora, quando se prevê que enfrentaremos ainda por algum tempo os efeitos da 
dura recessão de 2020. 
 
 


