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INTRODUÇÃO 

 O presente Plano de Governo tem como alicerce o Plano anterior, elaborado para gestão 2017/2020. 

Registre-se uma execução superior a 80% das propostas elencadas naquele documento, revelando assim, o 

comprometimento do Governo com as metas inicialmente propostas, aliada a um planejamento exequível, 

realista e viável.   

 Assim, o Plano de Governo ora apresentado, traz sucessivas metas que se reportam a uma sequência de 

trabalho, justamente por serem ações de caráter permanente, contínuas ou em condições de serem ampliadas. 

 O curso e as necessidades de um governo, assim como a captação de recursos, por vezes vai a patamares 

e ações não previstas em um Plano de Governo, afinal, em 4 anos muitas coisas podem acontecer, mudando o 

planejamento inicial. Pensar o desenvolvimento do Município conciliando sua capacidade financeira com as 

maiores necessidades da população revelam o compromisso e a capacidade de seus governantes. 

 A forma de trabalho e de relacionamento com o funcionalismo, a seriedade, a austeridade e a busca de 

resultados, sempre num ambiente de transparência com a sociedade, são marcas dos candidatos Jurandir da 

Silva e Arleu Valadar. Os quatro primeiros anos do governo expuseram um novo perfil administrativo que a 

sociedade precisa avaliar e decidir, sobre quais rumos e objetivos almejam para sua comunidade.   
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ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO 

1 
Prosseguir com as ações já iniciadas buscando melhorar a capacidade de atendimento, de 

arrecadação, a eficiência dos processos, a transparência da gestão e a qualidade dos serviços. 

2 
Manter investimentos na qualificação e profissionalização dos servidores de carreira, contemplando 

todos os segmentos da Administração em todas as suas rotinas burocráticas. 

3 
Implantar programas de incentivos que permitam ao contribuinte realizar obras de melhoria pública, 

que possam ser abatidas em parte do IPTU (ex: calçadas, arborização, embelezamento, etc.) 

4 

Manter a qualificação de equipes multidisciplinar, capacitar, equipar e dar condições de construção 

de um banco de projetos, que esteja disponível e atualizado para oportunizar o cadastro de projetos 

consistentes, sempre que houver oferta de inscrição de novos projetos no Sistema de Convênios do 

Governo Federal - SICONV. 

5 
Realizar georeferenciamento em todo o Município, demarcando todos os pontos estratégicos para o 

desenvolvimento de ações e conhecimento de todo o território municipal. 

6 

Manter a interlocução com os Conselhos Municipais, como fonte de participação popular para 

encaminhamento e aprovação de demandas, constituindo um governo democrático e voltado as 

necessidades oriundas da população. 

7 

Aderir ao Programa Federal Minha Cidade Inteligente, que trará aos municípios uma infraestrutura de 

rede de fibra óptica de alta capacidade conectando os órgãos públicos locais, além de pontos públicos 

de acesso gratuito à internet pela população e capacitação aos servidores. 

8 
Implantar sistema de processo digital, visando agilizar, desburocratizar e diminuir custos com papel, 

preservando o meio ambiente. 

9 
Ampliar o sistema de monitoramento por câmeras abrangendo e integrando vias e locais públicos, 

junto ao sistema de vigilância existente nos prédios do Município. 

10 
Implantar programa de adequação às calçadas públicas, seguindo as normas de acessibilidade 

previstas em Lei. 

 

AGRICULTURA/OBRAS 

1 

Apoiar a Secretaria de Agricultura, como órgão de apoio técnico, organizacional, e de incentivo a 

novas alternativas de renda no setor agrícola, ofertando novos profissionais que contribuam para 

melhores resultados a campo.  

2 

Continuar ampliando a frota de máquinas e equipamentos públicos, buscando aumentar a 

produtividade e o número de agricultores assistidos. Recursos alocadas nas Propostas n. 4.578/2020, 

13.923/2020 e 5.070/2019 no Ministério da Agricultura 

3 

Continuar a Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal – SIM com novos equipamentos e 

veículos, visando ampliar o número de empreendimentos regularizados no Sistema. Um veículo 

próprio com recurso alocado na Consulta Popular 2019, aguardando pagamento. 

4 

Manter o apoio as Associações de Agricultores, como pessoas jurídicas formais e organizadas com 

CNPJ e Estatuto, permitindo a gerenciamento de patrulhas agrícolas, compras coletivas de insumos, 

acesso a mercados, entre outros. 

5 
Manter convênio com a Emater permitindo a integração de atividades da Sec. da Agricultura e seus 

funcionários. 

6 
Incentivar a implantação de aviários, piscicultura e pocilgas, como alternativa de renda e 

aproveitamento da mão de obra familiar, em parceria com frigoríficos e empresas da região. 

7 

Manter e ampliar um programa permanente de pavimentação de estradas, melhorando a 

trafegabilidade e gerando alternativas de deslocamento seguro aos munícipes e escoamento da 

produção. 



4 

 

8 
Manter cronograma de recuperação de estradas vicinais por comunidade, diminuindo os fluxos de 

deslocamento e custos. 

9 Manter o programa de trocas de semente 

10 
Manter e subsidiar os sistemas de tratamento de água com cloro nas caixas d’água comunitárias, bem 

como a manutenção, limpeza e reparos permanentes nos sistemas. 

11 
Revitalizar às margens da RS-317 desde a cidade até a trevo de acesso com a BR-468, promovendo 

segurança no deslocamento da população e uma alternativa de exercício e recreação. 

12 
Continuar e ampliar incentivos a formalização de agroindústrias na área rural como alternativa de 

renda e agregação de valor as materiais primas nos diversos segmentos produtivos do Município. 

13 
Ampliação da malha asfáltica, bem como a recuperação das vias danificadas, servindo-se da usina e 

equipamentos adquiridos pelo Município. 

14 
Ampliar o programa de substituição da iluminação pública, tornando-a mais eficiente e com menor 

gasto, através da instalação de luminárias LED no restante da cidade. 

15 
Manter Programa Municipal de Recuperação de Estradas Vicinais, planejado e com ações de caráter 

duradouro, prevendo o correto escoamento de águas, bueiros, piscinas de contenção, etc. 

16 
Construção de um novo prédio para a Feira Municipal do Produtor e apoio a formalização de uma 

associação ou cooperativa 

17 
Criação o Horto Municipal de flores e árvores ornamentais, para projetos de embelezamento dos 

espaços públicos 

 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

1 

Valorização do Comércio local, através da aquisição exclusiva de bens de consumo, equipamentos, 

gêneros alimentícios, etc, utilizando-se dos limites permitidos pela Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, Lei Municipal nº 3.040/2009. 

2 

Retomar a implantação de outros benefícios da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, instituindo 

novamente a parceria com o Sebrae-RS, visando tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa 

física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas. 

3 
Consolidar e ampliar o Distrito Industrial 2 quanto a Infraestrutura necessária para receber empresas 

permitindo uma rápida instalação das mesmas. 

4 

Construção de incubadoras empresariais no Distrito Industrial, destinada a abrigar empresas de 

pequeno porte, em especial, Micro Empreendedores Individuais - MEI, dando o suporte inicial 

necessário para o crescimento da mesma, e por consequência diminuindo os casos de insucesso. 

5 
Restabelecer a existência de entidade de classe do Comércio e Serviços, integrando-a com a estrutura 

pública, visando diminuição de custos de manutenção e agregação de serviços 

6 
Instituir Fundo de crédito rotativo especifico aos Microempreendedores Individuais - MEI, com juros 

subsidiados. 

7 
Regulamentar e aplicar os benefícios da Lei de Liberdade Econômica, instituindo e fomentando 

atividades com a devida regularização dos empreendimentos. 

8 Aquisição de nova área de terra para implantação do Distrito Industrial 3. 

 

MEIO AMBIENTE 

1 

Organizar catadores em forma de cooperativa e criar uma estrutura de armazenamento, separação e 

pesagem de resíduos recicláveis, facilitando a comercialização e o ganho em virtude dos volumes 

comercializados. 
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2 

Manter coleta seletiva eficiente, integrada à catadores, ampliando as quantias de lixo reciclável 

aproveitada e por consequência diminuindo o lixo convencional e seus custos de transporte e 

processamento.  

3 
Estimular a prática da compostagem doméstica do lixo orgânico paralelamente ao processo de 

separação do lixo reciclável. 

4 
Identificar, demarcar e proteger as áreas de preservação permanente do Município, visando cumprir a 

legislação e produzir um ambiente mais saudável, equilibrado e bonito. 

5 

Constituir equipe, com o objetivo de identificar, conduzir, proteger, substituir e replantar espécies 

nativas no perímetro urbano, respeitando as características de cada ambiente, e a compatibilidade das 

espécies com estes locais. 

6 

Continuar o processo de aperfeiçoamento de licenciamento ambiental de responsabilidade municipal, 

através de introdução de ferramentas mais eficientes, capacitação de técnicos privados que elaboram 

projetos, bem como os técnicos públicos responsáveis pelas análises, agilizando os trâmites. 

7 
Criar programas educacionais, com a finalidade de educar e preparar jovens para diversas atividades 

de caráter ambiental. 

8 
Consolidar e ampliar políticas de proteção aos animais de rua, com apoio a ONGs e aquisição de 

equipamentos como castra móvel para controle de natalidade dos animais. 

9 
Ampliar o aparelhamento do Órgão Ambiental, visando desenvolver suas tarefas com maior 

eficiência e credibilidade.  

 

ESPORTE, RECREAÇÃO E EVENTOS 

1 
Criar a Liga Municipal de Futebol, entidade privada com apoio do Poder Público destinada a 

promover as competições municipais de futebol. 

2 

Instalar o Sistema Municipal de Lazer, Desporto e Recreação previsto na Lei Municipal nº 

1.387/2000, com a finalidade de desenvolver atividades de caráter de integração, dirigida por servidor 

de carreira, com dedicação exclusiva, composto por Conselho Municipal, Planejamento de 

atividades, Fundo financeiro e normas de incentivo descritas em Lei. 

3 
Revitalizar o Parque Municipal da Fenamate, visando planejamento da retomada da Feira Nacional 

da Erva Mate FENAMATE, e outros eventos. 

4 
Realizar a cada 2 anos a tradicional Mateada em praça em pública divulgando e valorizando as 

potencialidades locais e a cultura do chimarrão. 

5 Revitalizar o Estádio Municipal e implantar de área de lazer e recreação 

6 Fomentar o desporto amador com diversificação de modalidades e opções para diferentes públicos. 

7 Fomentar o desporto amador com diversificação de modalidades e opções para diferentes públicos. 

8 

Concluir as obras de quadras poliesportivas e organizar as associações de Bairro para administração 

de centro de lazer e esportes junto às comunidades de Bairro Engenho Velho e Nossa Senhora 

Aparecida. 

9 
Construir quadra coberta na localidade de Campo de Santo, obra com recurso assegurado e em 

processo de licitação 

 

SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 
Manter o programa Estratégia da Saúde da Família, buscando melhorar a cobertura à população e 

adequar as exigências vinculadas à construção das novas UBS. 

2 
Ampliar a Farmácia Municipal disponibilizando maior variedade e quantidade de remédios a 

disposição da população, mantendo o horário de funcionamento das 07:00 às 22:00 horas. 
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3 
Construir uma nova UBS na localidade de Campo de Santo, disponibilizando uma saúde de maior 

qualidade a aquele Distrito. Obra licitada aguardando início. 

4 

Manter e ampliar e convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA, e com o hospital Santo 

Antônio de Tenente Portela, ofertando uma alternativa para exames mais complexos aos desassistidos 

por plano de saúde. 

5 
Manter apoio ao Hospital Santo Antônio, buscando manter o local ativo e com serviços de qualidade 

dentro das possibilidades de sua estrutura. 

6 
Manter um constante processo de aparelhamento, manutenção e aquisição de novas ambulâncias e 

viaturas que possibilitem o transporte de pacientes e equipes com rapidez e qualidade. 

7 
Manter em funcionamento de programas como grupos de hipertensos, diabéticos, grupo de gestantes, 

grupos de fumantes. 

8 Desenvolver programas de prevenção ao câncer, garantindo gratuitamente todos os exames necessários. 

9 
Manutenção e ampliação dos profissionais de saúde para atender a grande demanda existente, nas 

diversas patologias 

10 

Promover capacitação a todos os servidores da secretaria da saúde com programa de educação 

permanente, para proporcionar um melhor atendimento a comunidade, bem como construção de plano 

de carreira especifico aos servidores desta secretaria para valorização dos mesmos. 

11 
Manter e ampliar os programas assistenciais, garantindo condições dignas da população de baixa renda, 

sempre com critérios justos e igualitários.  

12 Implantação do Lar do Idoso, junto a Escola da Esquina São João. 

13 Implantação de Núcleo Habitacional e apoio a políticas de construção de unidades habitacionais 

14 
Melhorar e ampliar o fornecimento de consultas especializadas, exames e transporte de pacientes a 

Centros de Referência em Saúde 

15 
Manter e ampliar os atendimentos com especialistas aqui em nosso município, como por exemplo 

Traumatologista, Pediatra e Ginecologista. 

16 

Apoiar o Hospital Santo Antônio de Pádua para esta casa hospitalar tornar-se referência Regional em 

Internação de Longa Permanência, realizando uma parceria para construção de 20 leitos de longa 

permanência em anexo ao Hospital 

17 
Auxiliar o Hospital Santo Antônio de Pádua na adequação de uma sala para instalação de um Aparelho 

de Raio X digital, garantindo exames de qualidade e sem custo aos usuários Bicaquenses. 

18 

Apoiar e ajudar o Hospital Santo Antônio de Pádua na reforma e adequação da estrutura física e 

compra dos equipamentos necessários para instalação do Bloco Cirúrgico para realização de cirurgias 

de pequeno e médio porte. 

19 
Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia digital para funcionar junto ao Hospital Santo Antônio 

de Pádua, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde prevê uma média de 100 exames por mês. 

20 
Manter e ampliar o Programa de Próteses Dentárias no município, buscando tornar-se referência 

regional neste tipo de procedimento. 

21 Manter o horário estendido de atendimento na Unidade Básica de Saúde do Centro, das 7h às 22h. 

22 

Implantar uma Unidade Móvel de Saúde, com atendimentos Médicos, de Enfermagem e 

Odontológicos, possibilitando aos profissionais da saúde o deslocamento às diversas comunidades da 

área rural do município, proporcionando um atendimento humanizado, descentralizado e facilitado à 

população, mais perto das pessoas 

23 

Aprimorar a Rede de Urgência e Emergência do município, buscando implantar uma Ambulância com 

Suporte Avançado (compatível com uma UTI Móvel), para realizar o transporte de pacientes que 

requerem alta complexidade em saúde 

24 
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao 

envelhecimento ativo 

25 

Intensificar as ações de Combate ao mosquito Aedes aegypti, de acordo com o Plano de Contingencia 

Municipal, com apoio ao Comitê Municipal de Combate à Dengue, além de manter a disponibilização 

de veículo exclusivo para setor de vigilância em saúde; 

26 Manter e fortalecer o atendimento domiciliar aos pacientes acamados, com dificuldades de locomoção, 
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idosos e/ou portadores de doenças crônicas 

27 
Manter e ampliar o atendimento aos pacientes diabéticos insulino-dependentes, com o fornecimento de 

aparelho e tiras reagentes para o controle da glicemia capilar e da doença 

28 Aquisição de área para realocação de famílias residentes em áreas de risco. 
  

29 

Construir mais polos da Academia da Saúde, em parceria com o Estado e o Governo Federal, para ser 

usufruído de forma gratuita pela população, com vistas a realização de atividades físicas, redução do 

sedentarismo e melhora da qualidade de vida 

30 
Levar atendimento médico, enfermagem e nutricionista semanal a comunidade de Reassentamento, e 

também distribuição de medicamentos 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

1 

Manter e ampliar a valorização salarial dos profissionais da educação (direção, coordenação, 

professores, atendentes de creche, merendeiras, serventes, motoristas, monitores, agentes culturais, 

agente administrativo, nutricionistas, etc). 

2 
Manter e ampliar a educação em tempo integral, nas escolas municipais que serão gradativamente 

transformadas para atender as crianças em dois turnos.  

3 
Realizar olimpíadas, envolvendo todos os alunos, professores e comunidade escolar em uma 

competição intelectual estimulante e saudável, com premiação em dividido por categorias 

4 Manter a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar fortalecendo a agricultura familiar. 

5 
Ampliar reformas e adaptações necessária a todas as escolas do município com climatização de todos 

os ambientes e acessibilidade. 

6 Adquirir um veículo próprio e adaptado para a merenda escolar. 

7 

Valorização dos professores com a realização de cursos, seminários, conferências de atualização e 

aperfeiçoamento, premiação para escola e professores e3m que o desempenho atingirem um patamar 

de excelência de acordo com o IDEB alcançado na turma e na Escola 

8 Reativar a Biblioteca Pública Municipal e o laboratório de informática. 

9 

Ampliar a Escola Municipal Francisco Manoel Diniz, na Vila Diniz e revitalizar a Escola Municipal de 

Educação Infantil Meu Cantinho (creche) no Bairro Nossa Senhora Aparecida, para uso da comunidade 

na realização de cursos ofertados pela administração. 

10 
Manter junto à APAE as condições necessárias para o atendimento digno, coerente e humano de nossos 

alunos especiais, garantindo o acesso aos direitos a eles reservados. 

11 
Ampliar transporte escolar para que crianças tenham acesso à creche. Conforme Resolução 533/15 do 

Conselho Nacional de Trânsito. 

12 
Construir o Centro Municipal de Cultura, como espaço próprio para este tipo de manifestação, com 

museu e auditório junto ao Parque da Fenamate. 

13 
Implantação de Escola Cívico Militar junto a Escola Municipal Rui Barbosa, juntamente com 

laboratório de informática e ciências. 

 

PREVIDÊNCIA/FUNCIONALISMO 

1 Cumprir pontualmente com repasses mensais ao Fundo de Previdência –SIMPS 

2 
Incentivar a realização de Assembleias anuais de prestação de contas do RPPS, e a discussão coletiva 

dos interesses dos servidores. 

3 Alterar a legislação previdenciária mantendo-a em sincronia com as legislações federais. 

4 
Ampliar a estruturação física e técnica da Unidade Gestora - UG do SIMPS, permitindo um 

atendimento de qualidade e um trabalho com profissionalismo na gestão do RPPS. 



8 

 
5 Implantar previdência complementar conforme normas da emenda Constitucional n. 103/2019. 

6 Promover ganho real e a recuperação salarial nos reajustes anuais de salário. 

7 
Apoiar as entidades constituídas que promovam a integração a recreação e a defesa dos direitos dos 

servidores. 

8 
Constituir equipes de trabalho, uniformizar e distribuir ferramentas e equipamentos de Proteção 

Individual - EPI. 

9 
Manter a valorização e a profissionalização dos servidores, dando-lhes prioridade na ocupação de 

cargos de chefia e assessoramento, usufruindo do potencial e experiência de cada um. 

 

Coronel Bicaco/RS, setembro de 2020 

 

 

JURANDIR DA SILVA 

Candidato a Prefeito – PSB 

 

 

ARLEU VALADAR MACHADO 

Candidato a Vice-Prefeito - PDT 
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