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Cachoeirinha - O candidato a prefeito David Almansa (PT), da coligação A Esperança Vai

Mudar Cachoeirinha, das federações PT/PCdoB/PV e Psol/Rede, que tem Ester Ramos

como vice, apresentou seu Plano de Governo à Justiça Eleitoral o chamando de

Programa Emergencial para Cachoeirinha. Almansa faz uma introdução mostrando um

cenário de falta de gestão, com destaque para a educação. Publicidade

"A presente proposta tem por objetivo implementar um programa emergencial que articule

algumas das principais áreas da administração pública e reposicione a prefeitura

municipal de forma altiva, utilizando a máquina pública para fomentar a economia,

geração de emprego e renda em nosso município", destaca. Publicidade

A coligação definiu cinco eixos como principais: a) a reestruturação da educação pública;

b) a reorganização do organograma da saúde, para entregar mais com o mesmo; c) a

garantia da oferta de serviços públicos para zeladoria da cidade e manutenção das vias

públicas; d) o combate à fome e a oferta de segurança social; e) o desenvolvimento

econômico e a reindustrialização.

"Paralelo a isso, iremos estabelecer políticas e iniciativas que abordam temas ligados às

mulheres, jovens, negros e negras, PCDs, idosos, meio ambiente, cultura, inovação,

segurança pública, mobilidade e moradia popular." Publicidade

O documento é o mais extenso na comparação com o apresentado pelos outros dois

candidatos. Entre as propostas de Almansa está a criação da Moeda Social Digital "como

fomento emergencial". Conforme o documento, este projeto está em curso em Maricá

(RJ), Fortaleza (CE) e outras partes do mundo. "... vamos criar uma moeda social local

com a intenção de fomentar o comércio da cidade e combater a fome, em especial nos

centros periféricos. A prefeitura investirá cerca de 6 milhões de reais e atenderá quase 6

mil famílias."

A criação de um parque tecnológico da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(UERGS), em Cachoeirinha é outra promessa. A UERGS absorveu a estrutura da extinta

Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado (CIENTEC) e a ideia é buscar a criação de

um campus tecnológico que abrigue as startups e fomente a inovação.
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A revitalização da Flores da Cunha, que tem sido o foco de investimentos há alguns anos,

é outra proposta. Almansa quer implantar lixeiras, criar um plano paisagístico e projetar

uma rua coberta, entre outras iniciativas.

Na educação e saúde estão previstos os maiores investimentos. Na educação haverá,

caso o candidato seja eleito, uma completa reformulação. "Para transformarmos a

educação pública municipal, deixando para trás esse longo período de falta de

manutenção nos prédios, insegurança no ambiente escolar e defasagem no aprendizado,

vamos convocar, nos primeiros 100 dias, uma constituinte escolar", aponta o candidato.

Na saúde, também está prevista uma reformulação completa. "O caos que vivemos na

saúde pública em Cachoeirinha se deve, em sua maioria, pela falta de uma gestão técnica

eficiente. Nunca se viu tantas interferências políticas em uma pasta por pessoas que não

conhecem sequer os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)", afirma o candidato. A

construção de uma Policlínica Municipal, com a oferta de atendimento especializado, é

uma das propostas.

Clique aqui e confira, na íntegra, o Plano de Governo

A próxima matéria será com o Plano de Governo registrado pelo candidato Dr. Rubinho.

As reportagens estão sendo publicadas respeitando a ordem dos nomes usada pela

Justiça Eleitoral.


