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ELISANDRO DELFINO BRIATO E AFRANIO JOSÉ BERTALUCI 

PREFEITO E VICE-PREFEITO 

 

CORONEL BICACO PODE MAIS! 

Perfil dos candidatos 

Candidato a Prefeito Municipal de Coronel Bicaco 

Elisandro Delfino Briato: nascido e criado no município de Coronel Bicaco-RS, aos 
27 dias do mês de Setembro de 1980, filho de Plinio Miranda Briato e de Iraci Delfino 
Briato, casado com Deise Graziele Nick. 

Profissão Advogado, Estudou na Escola de Ensino Médio Cecília Meireles- Coronel 
Bicaco- RS. Cursou Ensino Superior na Universidade Regional do Noroeste do Rio 
Grande do Sul- UNIJUÍ, sempre atuante na comunidade, sua infância e adolescência foi 
dentro do CTG como membro da Invernada Artística Alma de Galpão. 

Sua trajetória de trabalho pode assim ser destacada: trabalhou no CTG Tropeiros de 
Campo Santo; na lavagem e Borracharia do Amigo do saudoso Valentin Dias dos 
Santos.  

Como todo jovem bicaquense também sentiu a falta de oportunidades em nossa cidade e 
teve de buscar trabalho na Região Metropolitana, indo trabalhar em uma Fábrica de 
calçados na cidade de Parobé. 

Posteriormente retornou e tornou-se Servidor Público Municipal na Prefeitura 
Municipal de Coronel Bicaco-RS, no cargo de contínuo e posteriormente ocupou o 
cargo de agente político como Secretário Municipal de Planejamento e após Secretário 
Municipal de Saúde, foi também Conselheiro Tutelar de destacada atuação o que lhe 
oportunizou com o reconhecimento de seu trabalho uma vaga de Vereador pelo Partido 
Progressista com expressiva votação na Legislatura  2009/2012.  



 

 

Também integrou vários Conselhos Municipais, tais como: Conselho Municipal Pró-
Segurança Pública-CONSEPRO, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Conselho 
Municipal de Saúde. 

Durante sua trajetória Acadêmica, foi Presidente da Associação dos Universitários do 
município de Coronel Bicaco-RS.  

Atualmente trabalha como Advogado na Advocacia Briato. 

É profundo conhecedor dos anseios e necessidades de nossos munícipes, conhecendo 
bem as demandas de nosso município, razão pela qual se propõe a estender seus 
conhecimentos e dedicar todo seu trabalho em prol de todos os cidadãos bicaquenses. 

 

Candidato a Vice-Prefeito Municipal de Coronel Bicaco.  

 

Afranio José Bertaluci  

Afranio José Bertaluci, natural de Três Passos filho de Nelson Bertaluci (in memoria) e 
Rosane Elizabete de Oliveira, tem como padrasto Darci Breno Martens, pessoas simples 
mas de elevada grandeza moral. Estas pessoas de origem simples e batalhadoras lhes 
proporcionaram uma educação voltada para os valores essenciais do ser humano, razão 
pela qual fez a escolha de sua formação acadêmica na área da saúde, visando ajudar as 
pessoas nos momentos de dificuldades e dor. 

Casado com Katiani Zanella, relação que resultou em um filho, Davi Zanella Bertaluci, 
sendo este o seu bem maior já adquirido. 

É graduado em Enfermagem pela universidade de Santa Maria - RS UNIFRA, formado 
no ano de 2008, desde então passou atuar na área da saúde. 

Inicialmente atuou como enfermeiro em nosso município, diretamente na Estratégia da 
Saúde da Família, onde teve a oportunidade de realizar o cuidado das pessoas também 
em seus domicílios, o que lhe fez ter muito apreço e gosto por este trabalho. Realizou 
diversos cursos de aperfeiçoamento e capacitação visando tornar-se cada dia um 
profissional mais completo, para atender a complexidade dos problemas de saúde. 

Desempenhou também a função de Responsável Técnico da enfermagem da Associação 
Hospitalar Santo Antonio de Pádua de nosso município, por um período de oito anos, 
sempre buscando humanizar os atendimentos aos pacientes e seus familiares e a 
comunidade em geral, pois em momentos de doença nos tornamos vulneráveis e 
precisamos de um olhar de proximidade e acolhimento. 

Paralelo a isso realizou inúmeras capacitações para todo corpo de enfermeiros e 
técnicos do nosso hospital, além de realizar atividades junto ao PIM (Primeira Infância 



 

 

Melhor), projeto saúde na escola, atividades de grupos, como palestras para os 
hipertensos, diabéticos, saúde mental, e também para a terceira idade e APAE, 
abrangendo todas as localidades do interior e os bairros de nosso município. Realiza 
sempre que solicitado diversos atendimentos domiciliares, atuando com muita seriedade 
e humanização. 

Atuou junto ao Hospital Santo Antonio de Tenente Portela, por um período de sete 
anos, exercendo a função de enfermeiro e coordenador do turno da noite, dando 
assistência em todas as áreas da instituição (UTI, emergência, traumatologia, pediatria, 
maternidade, UCI, bloco cirúrgico, psiquiatria e unidades clínicas), além de suporte 
diário a todos os bicaquenses que de alguma forma procuram ou necessitam dos seus 
serviços. 

Faz questão de destacar que teve o privilégio de ser eleito por dois mandatos 
consecutivos no legislativo municipal, sendo o vereador mais bem votado da história do 
município, função esta que exerce até a presente data. Acredita que este reconhecimento 
pela comunidade ocorreu em função de que sempre teve como legado “a saúde ao 
alcance de todos", bandeira esta que faz jus aos seus princípios de vida. 

Visando estender e melhorar este  trabalho, aceitou o desafio de integrar a chapa 
majoritária do Partido Progressista juntamente com o amigo Elisandro Delfino Briato, e 
tem como objetivo principal atuar em todas a áreas, com muito, respeito, seriedade, 
diálogo e principalmente sensibilidade em momentos de dificuldades da nossa 
comunidade. 

 

 

 

Mensagem de Apresentação  

 

Coronel Bicaco situada na região noroeste do Rio Grande do Sul foi construído 

por pessoas idealizadoras, que traçaram objetivos coerentes, os quais buscaram no início 

de sua formação benefícios a todos os munícipes, pois o planejamento foi incorporado 

na busca de um futuro melhor, de maneira participativa e inovadora. Porém nestes 

últimos anos, presenciamos uma desvalorização no que diz respeito aos pilares 

principais de uma governança para todos, uma vez que, o diálogo, fonte para tomadas 

de decisões tornou-se algo silenciado na esfera do executivo municipal. 



 

 

Dessa forma, neste ano de 2020, após ouvir, dialogar com os diferentes setores 

da comunidade bicaquense, aceitamos o desafio em estar à frente de um pleito eleitoral, 

apresentando à nossa população uma oportunidade de todos interagirem de forma crítica 

e construtiva na tomada de decisões.  Na  perspectiva que podemos mais, retomando 

projetos que atendam a todos.  

A história de Coronel Bicaco, Capital da Erva Mate, não pode continuar no 

silêncio, precisa ser ouvida pelos nossos governantes, sendo assim, reforçamos nossa 

conduta pautada no respeito e no compromisso de mudar o cenário político. 

Em nosso plano de governo, afirmamos compromissos em buscar conquistas nas 

diversas áreas e setores e propomos a busca e a implementação e mecanismos de 

melhorias da qualidade dos serviços públicos prestados, e isso exige que os gestores 

sejam capacitados para o trabalho de acompanhar, gerenciar, administrar, com 

liderança, ética, conhecimento e trabalho. Nossa referência será a qualidade de vida.  

O cenário administrativo para 2021/2024 será ajustado no empenho, seriedade e 

planejamento, uma vez que o Plano de Governo está pautado em todos os setores 

administrativos, o que ocasionará o engajamento para realização das demandas que a 

nossa cidade necessita, pois iremos confirmar informações válidas para que o serviço 

seja primordial.   

É fundamental destacar que, Coronel Bicaco é terra de legendas e histórias que 

foram escritas com o dinamismo e olhar para o futuro, neste instante, queremos de 

forma humilde e respeitosa nos aproximar de cada cidadão e cidadã comprometidos 

com a democracia, é a hora da mudança, hora de unirmos e consolidar uma proposta de 

governo autêntica e que seja realmente para todos. 

O modelo de gestão terá como fonte a participação social, estabelecendo uma 

relação de aproximação entre sociedade executivo e legislativo, um governo de forma 

fraterna.  

Certamente, podemos (re)construir nossa cidade, não de maneira utópica, mas 

sim,  realista e que  seja ouvida e construída a partir do diálogo.  



 

 

Para finalizar temos em nosso hino municipal a nossa missão de preservar a 

história de nosso povo trabalhador, honesto e fraterno e garantir um futuro melhor de se 

viver. Sendo assim, destacamos:  

“Os valores morais do teu povo 

Ficaram escritos na história 

E a esperança bombeada em nossas veias 

Nos impulsiona para a vitória” 

Vamos Coronel Bicaco!! Juntos crescer ! 

Um abraço afetuoso de Elisandro Briato e Afranio Bertaluci 

 

Proposta de governo: 

A proposta da futura gestão municipal de Coronel Bicaco terá como base a 

transparência, sociabilidade, diálogo, empreendedorismo participativo, cooperativismo, 

comunicação e a intersetorialidade nas diferentes secretarias, as quais são:   

 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Valorização e atenção aos profissionais da educação com capacitação, formação e 

salário justo; 

Reestruturação do plano de carreira do magistério; 

 Educação de qualidade para educação infantil e ensino fundamental; 

Reformar e ampliar as escolas, quadras de esportes e pracinhas escolares; 

Revitalizar, planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar; 

Firmar adesão aos programas educacionais das esferas federal e estadual. 



 

 

Garantir merenda escolar de qualidade com acompanhamento nutricional; 

Oportunizar aos alunos laboratório de informática com atendimento de profissional 

especializado; 

(RE) ativar as bibliotecas escolares e a municipal; 

Promover eventos esportivos de várias modalidades; 

Propiciar a realização de gincanas, passeios ciclísticos, cavalgadas, competições 

esportivas, campeonatos e festivais; 

Fomentar festas tradicionais, culturais e religiosas no município; 

Realizar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 

Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de WIFI (internet 

móvel) nos principais pontos e praça da cidade para facilitar comunicações e interação 

da população acompanhando as novas tecnologias. 

 

SAÚDE  

Valorizar os profissionais atuantes na área da saúde; 

Descentralizar os atendimentos da equipe multidisciplinar para todas as unidades 

básicas de saúde; 

Qualificar e fortalecer o atendimento a nível de especialidades, bem como o acesso a 

clínicas, laboratórios e hospitais, utilizando com rigor o princípio da equidade;  

Manter  e ampliar convênios com hospitais e profissionais de saúde de outros 

municípios; 

Disponibilizar equipes de profissionais da saúde, para atendimento em todos os Postos 

de Saúde de nosso interior, no mínimo 3 (três) vezes na semana;  

Priorizar em todos os níveis de atenção a humanização. 



 

 

 

AGRICULTURA 

Implementar a geração de renda na atividade agrícola, com associação de valor na 

produção, garantindo políticas de estimulo, melhorias de infraestrutura, promovendo a 

comercialização e mantendo o produtor no campo com qualidade de vida;  

Fortalecer aviários, piscicultura, suinocultura, pecuária, entre outras Parcerias com a 

EMATER; 

Estimular a constituição de microempresas e associações de autogestão por meio de 

cursos de capacitação voltados aos produtores rurais. 

 

ASSISÊNCIA SOCIAL  

Apoiar e implementar os projetos federais em curso, buscar novos programas e 

iniciativas para empreender, ações sociais e econômicas para o município e sua 

comunidade.  

Constituir o departamento Municipal de Direitos humanos com vistas ao fortalecimento 

das ações como: Proteção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres e 

idosos; 

Promover oficinas voltadas para as mulheres e implantação de meios permanentes para 

aumentar a renda doméstica através destas atividades; 

Loteamento para pessoas de baixa renda, proporcionando a construção de casas 

populares. 

 

FUNCIONALISMO MUNICIPAL  

Os servidores municipais, suporte da administração, aqueles que representam a 

municipalidade nas relações com a comunidade receberão tratamento digno, adequado e 

respeitoso, pautado no diálogo; 



 

 

Conceder salários justos e executar o decreto legislativo do vale refeição, de acordo 

com a capacidade orçamentária do município;  

Aperfeiçoamento nas áreas especificas através de cursos com parceria com entidades 

públicas e privadas educacionais;  

 Estabelecer parceria afetuosa e responsável entre governo e servidores. 

 

OBRAS, ADMINISTRAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Obter recursos para manutenção de estradas interioranas, bem como pavimentação de 

bairros, ruas e avenidas da cidade. 

Aquisição e recuperação do parque de máquinas do município. 

Implantação de sinalização no perímetro urbano, com estudo técnico para melhorias 

com especialistas engenheiros de trânsito; 

Viabilizar a acessibilidade nos passeios públicos; 

Construir abrigos parar espera do transporte escolar em pontos estratégicos para 

estudantes e comunidade em geral; 

Formar equipe permanente para atendimento as necessidades de limpeza urbana e rural;  

Incentivar e apoiar o comércio local; 

Encascalhamento de qualidade e patrolamento de estradas intermunicipais, vicinais e 

entradas de propriedades rurais; 

Revitalização do Parque da Fenamate, construindo uma pista de caminhada, bem como 

pracinha de brinquedos, quadras de esportes (futsal e voleibol) academia ao ar livre e 

espaço para lazer; 

Aprimorar e aumentar a equipe de iluminação pública e modernizar os equipamentos; 
 
Construção de um lindo pórtico na entrada de nosso município. 
 
 



 

 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 
Reativar a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, fomentar a criação de novos 
empregos, atraindo empresas para Coronel Bicaco e disponibilizando incentivos para as 
já existentes; 
 
Nova Área Industrial; 
 
Lei de Liberdade Econômica; 
 
Benefícios para empreendedores locais empregarem mais; 
 
Criar políticas de facilitação para implantação industrial. 
  
 
GESTÃO PÚBLICA 
 

Falta qualidade na gestão pública, essa é a opinião recorrente em nossa comunidade, por 

esse motivo o futuro espera e precisa de ações mais qualificadas de seus gestores; 

 

Buscar a profissionalização, a cooperação, a transparência, a qualidade dos serviços 

público e inovar com projetos ousados são propostas básicas denominadas de 

GOVERNANÇA; 

 

Criação de um Conselho Comunitário Participativo, com representatividade de pessoas 

de todas as localidades de nosso município, afim de dialogar sobre as ações do Governo 

Municipal. 

 

 

 

 

Considerações  

O presente plano de governo tem como objetivo apresentar a comunidade de Coronel 

Bicaco uma nova forma de governar, pois apresentamos nesta proposta os valores 



 

 

fundamentais do ser humano: a ética, a seriedade, a transparência e humildade na forma 

que iremos conduzir a administração municipal. 

Entendemos que a hora da mudança se faz necessária neste momento, por isso elegemos 

em nossa proposta vincular serviços essências que garantam a qualidade de vida para 

todos.  

Sendo assim, sabemos dos desafios que serão encontrados, mas temos a convicção que 

unidos poderemos alavancar o progresso tão esperado por todos. O futuro começa aqui 

e precisamos de cada munícipe para que os objetivos sejam alcançados de forma 

coerente, uma vez que a participação da sociedade será o nosso ponto de partida.  

Para isso nosso compromisso será com o futuro de cada cidadão da Terra da Erva-Mate 

que tem orgulho deste chão e busca dias melhores para se viver, interagindo com um 

governo presente e pautado no diálogo.  


