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INTRODUÇÃO 
 

 

 O Plano de Governo para a gestão 2021-2024 de Frederico Westphalen detalha as 

principais ações que serão realizadas pelas Secretarias da Administração Pública Municipal. 

 O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Frederico Westphalen, 

atendendo à Legislação Eleitoral, expressa os compromissos encartados no seu Programa de 

Governo, apresentando as diretrizes e as principais propostas da chapa Panosso/João 

Vendruscolo para a Administração Municipal no período 2021-2024. 

 Tais propostas foram desenvolvidas com base no Plano de Desenvolvimento Municipal 

de Frederico Westphalen/RS elaborado pela Associação Comercial, Industrial e de Prestação de 

Serviços (ACI) e entidades, do Diagnóstico Municipal de Frederico Westphalen/RS elaborado 

pelo SEBRAE-RS, Programas implantados na Gestão atual que terão seguimento e novos 

programas que serão implantados. 

 O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de planejamento estratégico 

e rigoroso acompanhamento das metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de 

execução, nos levaram a atingir um patamar de referência em desenvolvimento em nível regional 

e de Estado. 

 O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio para que novos sonhos e novas 

conquistas sejam alcançadas. 
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GOVERNANÇA, GESTÃO E FINANÇAS 
 

 

 Manter o índice de 100% de Transparência na Gestão, medido pelo Tribunal de Contas 

do Estado (TCE-RS); 

 

 Intensificar as Conversas Públicas para tomada de decisões compartilhadas com 

entidades, universidades e sociedade civil organizada, fortalecendo, assim, a gestão 

participativa e a transparência; 

 

 Qualificar permanentemente o quadro de servidores municipais; 

 

 Implantar o programa Cidade Digital, com a criação de locais de livre acesso à internet - 

Ruas Digitais; 

 

 Disponibilizar 100% dos Serviços Públicos Municipais via internet - Programa Conecta 

Frederico; 

 

 Assegurar o equilíbrio das contas públicas, planejando e executando com eficiência; 

 

 Intensificar o uso do BI - Business Inteligence - como ferramenta para organização das 

informações e tomada de decisões em todas as áreas da Administração Pública, 

aumentando a eficiência e assertividade dos serviços prestados à comunidade; 

 

 Implementar um código de ética para a administração com ações de prevenção e combate 

à corrupção; 

 

 Permitir que a Administração Municipal permaneça aberta à participação popular com a 

continuidade do programa “Prefeitura em ação”; 

 

 Garantir que os salários dos servidores municipais, bem como o pagamento dos 

fornecedores, continuem sendo feitos com pontualidade; 

 

 Garantir o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores 

públicos municipais; 

 

 Ampliar a busca por novos recursos – Emendas Parlamentares, Ministérios e recursos a 

fundo perdido -, com o objetivo de aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços, bem 

como os investimentos na cidade. 
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DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

URBANA 
 

 

 Informatizar os projetos de construção, tornando mais rápida a análise e deferimento dos 

Alvarás de Construção; 

 

 Finalizar a revisão e atualização do Código de Posturas e Obras do Município; 

 

 Implantar o Cadastro Multifinalitário, integrando as informações relativas ao 

Planejamento Urbano, Fiscal e Ambiental; 

 

 Atualizar o Plano de Saneamento Básico; 

 

 Atualizar o Plano Diretor, dialogando com a sociedade, através de Conversas Públicas, e 

com uma comissão de técnicos da área; 

 

 Discutir e elaborar o Plano de Mobilidade Urbana e propor um estudo de viabilidade 

para o Transporte Coletivo Urbano; 

 

 Implantar o Projeto Calçada Legal, oportunizando aos proprietários a adequação dos 

passeios públicos em parceria com o município; 

 

 Revitalizar espaços públicos de convivência, Parques e Praças; 

 

 Manter e ampliar o Cercamento Eletrônico; 

 

 Viabilizar a implantação de marginais e trevos de acesso ao longo da BR-158/386, e nas 

ERS-591 e ERS-150, com projetos técnicos e parcerias com o DNIT e Daer; 

 

 Implantar Ciclovias, projeto a ser elaborado e discutido com a sociedade e envolvidos na 

questão; 

 

 Elaborar o Plano de Acessibilidade, voltado ao estudo e adequação dos espaços 

públicos; 

 

 Manter e ampliar o Programa PavimentaAção, implantado na atual gestão; 

 

 Elaborar e executar Projeto de Drenagem das áreas mais críticas e suscetíveis a 

alagamentos da cidade; 

 

 Expandir a eficiência energética da iluminação púbica com a utilização de lâmpadas com 

a tecnologia LED. 
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DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRAESTRUTURA 
 

 

 Disponibilizar acesso à orientação técnica a 100% das propriedades rurais; 

 

 Qualificar os produtores para que tenham visão empresarial do seu negócio, 

implementando gestão inovadora e diversificada da propriedade; 

 

 Incentivar as atividades primárias prioritárias; 

 

 Proporcionar infraestrutura adequada para empreendedores rurais; 

 

 Manter as mais de 30 pontes e pontilhões executados na atual gestão e dar sequência ao 

projeto de revitalização das demais;  

 

 Manter e ampliar o apoio e assistência técnica especializada às agroindústrias locais – 12 

existentes - na reestruturação do serviço SIM/SISBI/SUSAF, assim como auxiliar na 

implantação das novas agroindústrias; 

 

 Manter e ampliar as Patrulhas Agrícolas em parceria com as comunidades; 

 

 Ampliar e acompanhar a oferta de água potável nas comunidades do interior; 

 

 Fortalecer e apoiar a Feira Municipal do Produtor em parceria com Copraf/Emater/RS-

Ascar e demais entidades envolvidas; 

 

 Fomentar a realização de Feiras Agroecológicas nas comunidades, utilizando o espaço 

da Feira Municipal do Produtor; 

 

 Promover melhorias contínuas das condições de trabalho e capacitações dos profissionais 

envolvidos com as agroindústrias, a fim de sempre garantir a eficiência e Segurança 

Alimentar. 
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SAÚDE 
 

 

 Garantir a operacionalização da UPA regional com qualidade de ponta; 

 

 Intensificar programas de saúde preventiva e Práticas Integrativas e Complementares 

(PIC’s); 

 

 Implantar a especialidade de Oncologia; 

 

 Ampliar a UTI no HDP para Neonatal ou Pediátrica; 

 

 Abrir novas áreas de especialidades médicas; 

 

 Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas; 

 

 Promover ações para que o Hospital Divina Providência (HDP) seja financeiramente 

sustentável, profissionalizando sua gestão; 

 

 Intensificar as ações das Equipes de Saúde da Família (PSF) e dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) com medidas de prevenção e combate aos fatores de risco à saúde; 

 

 Colocar em funcionamento o Centro de Atendimento ao Idoso; 

 

 Viabilizar a entrega de Remédio em Casa para idosos e portadores de deficiência já 

cadastrados junto a Secretaria da Saúde; 

 

 Ampliar o Programa MEXA-SE, promovendo hábitos saudáveis de vida ativa e de 

prevenção a doenças; 

 

 Realizar mutirões periódicos para consultas, exames e cirurgias eletivas; 

 

 Manter e ampliar a cobertura de medicamentos disponibilizados na Farmácia Básica, 

colocando em prática a Remume; 

  

 Intensificar as campanhas educativas nas escolas para prevenção ao uso de drogas, 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e gravidez na adolescência; 

 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

 

 Valorizar os profissionais da saúde, analisando e revisando o Plano de Cargos e Salários. 
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DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURA 
 

 

 Aumentar a disponibilidade de vagas em turno inverso no ensino fundamental; 

 

 Manter a distribuição de merenda balanceada e nutritiva preparada com ingredientes, 

preferencialmente, provenientes da agricultura familiar; 

 

 Suprir as demandas de Educação Infantil de 0 a 5 anos; 

 

 Intensificação do ensino de línguas e informática; 

 

 Manter a qualificação dos educadores, pela formação continuada, em especial para o uso 

da internet como ferramenta de aprendizado e diversificação de estratégias de sala de 

aula; 

 

 Fomentar a Educação Empreendedora; 

 

 Criar o Projeto Legado – deixando sua marca na comunidade – e o Projeto Inspiração 

– conhecendo histórias inspiradoras; 

 

 Manter a equipe de profissionais multidisciplinar a partir das premissas do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visando o 

sucesso da aprendizagem de alunos com dificuldade de aprendizado; 

 

 Buscar parcerias com entidades educacionais para dispor de espaços e estrutura física 

para atender a educação nos anos iniciais; 

 

 Implantar o Projeto Saúde do Estudante, que visa a prevenção ao tratamento 

Odontológico e Oftalmológico; 

 

 Valorizar os profissionais da educação com análise e revisão do Plano de Cargos e 

Salários; 

 

 Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens frederiquenses, 

fortalecendo, assim, o aprendizado e as relações comunitárias. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

 Consolidar Frederico Westphalen com o título de Cidade Empreendedora em nível 

Estadual e Nacional; 

 

 Fortalecer, ainda mais, a Sala do Empreendedor - criada na atual gestão –, que tem 

como missão simplificar e desburocratizar os processos de abertura de empresas; 

 

 Estimular, por políticas públicas, o desenvolvimento tecnológico e de inovação; 

 

 Incentivar o crescimento e fortalecimento de startups; 

 

 Ampliar a formação de mão de obra qualificada para o setor têxtil e da moda, conquista 

da administração atual, via Centro de Vocação Tecnológica Textil e da Moda (CVT); 

 

 Criar a Patrulha Industrial, voltada às necessidades dos empreendedores locais; 

 

 Manter o nível de serviços prestados na Sala do Empreendedor, com a manutenção do 

Selo Ouro - avaliação do Sebrae - conquistado na atual gestão; 

 

 Fomentar a atividade empreendedora com o Programa de Incentivo ao 

Empreendedorismo Programa Mais Frederico – Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento, que tem como objetivo amparar o pequeno e acolher o grande 

empresário; 

 

 Consolidar o novo Distrito Industrial, com a implantação de polos de desenvolvimento 

setoriais – Polo metalmecânico, Polo Moveleiro e outros; 

 

 Manter o calendário público referente a compras governamentais, com o intuito de 

ampliar o índice de mais de 50% de incremento nas compras públicas realizadas de micro 

e pequenas empresas locais, estimulando a economia local e geração de empregos; 

 

 Fortalecer o Comitê de Governança e Empreendedorismo, instituído na atual 

Administração em parceria com o Sebrae-RS; 

 

 Propor a criação do Espaço Gastronômico;  

 

 Ampliar as parcerias do município com o Sistema ‘S’ e as entidades locais, a fim de 

melhor qualificar os profissionais para o mercado de trabalho; 

 

 Apoiar a implantação de incubadoras de apoio às empresas, fazendo parcerias com 

universidades; 
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 Fomentar a disponibilidade de crédito por parcerias com instituições de crédito e do 

Fundo Garantidor Pró-Empresa, Pró-Empreendedor. 

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

 

 Viabilizar junto à Corsan um grande plano de Saneamento Básico voltado principalmente 

ao tratamento do esgoto; 

 

 Ampliar as ações de arborização de praças e áreas livres, com ênfase na vegetação nativa; 

 

 Pensar a cidade de forma integrada, em uma só direção, conectando os serviços de água, 

esgoto, lixo, combate a alagamentos, arborização e conforto ambiental; 

 

 Ampliar os investimentos na rede de esgotos, por meio de ações eficientes de 

regularização e campanhas de mobilização que envolvam a população; 

 

 Manter e ampliar o Programa Recicla Frederico, desenvolvido em parceria com 

universidades, clubes de serviços e entidades locais; 

 

 Adotar uma política inovadora na gestão de resíduos, focada na educação, pelo consumo 

consciente, que integre a proteção à saúde individual e pública, aliada à qualidade 

ambiental; 

 

 Implantar Programas de Despoluição e Revitalização das Nascentes do município; 

 

 Ampliar o Programa de Educação Ambiental nas escolas municipais em parceria com 

o Recicla Frederico, especialmente voltada para a não geração e redução de resíduos, 

reutilização e reciclagem, focando nas boas práticas de separação e coleta seletiva; 

 

 Buscar parcerias com universidades e outras instituições de ensino para apoiar as 

empresas na implementação de programas de gestão ambiental; 

 

 Revisar, atualizar e modernizar a legislação referente ao Cemitério Municipal; 

 

 Ampliar o programa de Descarte Consciente - criado pela administração atual -com a 

instalação de Ecopontos de recolhimento de vidro, de pneus, óleo vegetal e lixo 

eletrônico, promovendo (ou objetivando promover) o correto destino e reaproveitamento 

dos materiais. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 Manter a Gestão Plena da Política de Assistência Social, regulamentada por Lei 

Municipal, garantindo orçamento, investimento e efetiva atenção à população nos Níveis 

de Proteção Social Básica Especial de Média e Alta Complexidade, em conformidade aos 

ditames legais do Sistema Único de Assistência Social (Suas); 

 

 Manter, ampliar, fomentar e implementar ações, programas, projetos e serviços voltados 

à população referenciada pela Política de Assistência Social no âmbito da visão do acesso 

aos direitos sociais, com o fortalecimento da autonomia do protagonismo social e 

superação de suas vulnerabilidades; 

 

 Ampliar e implementar as intervenções voltadas às famílias e cidadãos que buscam o 

apoio de Política de Assistência Social para superação das vulnerabilidades apresentadas, 

com o fortalecimento das intervenções desenvolvidas por equipe técnica especializada, 

voltadas a orientações psicossociais e de acompanhamento; 

 

 Manter e ampliar os investimentos na execução do programa “Oportunidades que 

transformam o futuro” - oferta de oficinas práticas, como artesanato, customização, 

culinária, estética, entre outras -, atreladas às intervenções técnicas, bem como despertar 

habilidades que incentivam e motivam os participantes a visualizarem novas formas de 

superação das vulnerabilidades apresentadas, autonomia, empoderamento e acesso à 

renda; 

 

 Garantir às pessoas com deficiência a continuidade das intervenções técnicas, inserção 

em programas, projetos e serviços focados especificamente ao segmento, objetivando a 

inclusão social, socialização, valorização de sua individualidade e a promoção ao acesso, 

benefícios e direitos sociais assegurados por Lei; 

 

 Manter a oferta de Benefícios Eventuais à população desprovida de acesso à renda ou 

meios de trabalho que a assegurem e que dependem desse benefício para suprir 

necessidade básica de sobrevivência. 
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HABITAÇÃO 
 

 Manter e ampliar os recursos orçamentários do Programa Municipal Morar Melhor, 

voltado a famílias e cidadãos em situação de risco e vulnerabilidade social e habitacional, 

oportunizando materiais de construção e mão de obra para melhorias habitacionais; 

 

 Garantir investimentos em projetos habitacionais, por meio de parceria com Estado e 

União, voltados à construção de unidades habitacionais na área rural, com o objetivo de 

promover melhores condições de habitabilidade aos agricultores de nosso município e 

incentivar a permanência dos jovens no campo; 

 

 Buscar mais recursos e investimentos voltados à construção de empreendimentos 

habitacionais em áreas urbanas por meio de articulações com as esferas Estaduais e 

Federais para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e habitacional; 

 

 Viabilizar a execução do programa Municipal “Meu Terreno Minha Casa”, objetivando 

aquisição de área urbana destinada a famílias e trabalhadores com potencial para 

financiamento individual do seu imóvel; 

 

 Adquirir área para construção de unidades habitacionais com disponibilidade de 

infraestrutura completa a famílias e cidadãos que, mesmo possuindo potencial para 

construção, não podem adquirir terreno para edificação em razão da renda; 

 

 Concluir o projeto já iniciado denominado “Altos da Colina”, focado na construção de 

empreendimento habitacional vertical, cujo processo já está em andamento - doação pelo 

Município da área para futura construção - por meio do programa Minha Casa Minha 

Vida; 

 

 Finalizar os processos em andamento, referentes à regularização fundiária de 

assentamentos urbanos consolidados, promovendo o acesso ao direito de propriedade e às 

condições básicas de habitabilidade; 

 

 Ampliar os investimentos em Benefícios Eventuais no que concerne ao “Aluguel Social”, 

voltados a apoiar famílias e cidadãos que, por determinado tempo e situação vivenciada, 

necessitam do apoio do Departamento para garantia de moradia temporária; 

 

 Ampliar os investimentos para a habitação no âmbito do Município com destinação ao 

Fundo Municipal de Habitação (FMH). 
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TURISMO 

 

 Consolidar o Centro de Atendimento do Turista (CAT), instalado no Distrito de 

Osvaldo Cruz, fortalecendo o turismo regional; 

 

 Manter e ampliar os grandes eventos do calendário oficial do município, como Expofred, 

Frederico em Luz, Páscoa, Acampamento Farroupilha, Feira do Livro, Feira do Peixe, 

Empresário do Ano, entre outros; 

 

 Consolidar Frederico Westphalen como polo regional do Turismo Religioso; 

 

 Desenvolver, em parceria com Emater/RS-Ascar e demais entidades, uma Rota de 

Turismo Rural, valorizando nossas potencialidades; 

 

 Implementar o Projeto de Cicloturismo “Conheça Frederico Pedalando”; 

 

 Criar roteiros de trilhas pelo município, incentivado a prática de caminhadas e maior 

contato com a natureza; 

 

 Fomentar atividade empresarial voltada a exploração do Turismo. 

 

 Realizar a Gincana Municipal em comemoração ao aniversário do município; 

 

 Construir a Pista Municipal de XCO (MontainBike). 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TERCEIRA IDADE 
 

 

 Fomentar e garantir investimentos e ações para o público idoso de nosso município e 

grupos de terceira idade, visando a uma atenção prioritária; 

 

 Manter e fortalecer o Departamento do Idoso, disponibilizando equipe técnica 

especializada para promover o acompanhamento e atendimento ao segmento idoso; 

 

 Manter o apoio técnico e financeiro aos grupos de terceira idade; 

 

 Promover e apoiar eventos de socialização, integração social e comunitária e valorização 

de sua trajetória de vida; 

 

 Garantir e ampliar o Programa Oficina do Corpo em Movimento, voltado à oferta de 

atividades continuadas e semanais de Zumba, Ginástica e Pilates para idosos do 

município, garantindo, assim, para a maior qualidade de vida e saúde; 

 

 Concluir as obras do Centro de Eventos, iniciado em 2020 e em construção no Parque de 

Exposições Monsenhor Vitor Batistella, que se destina ao público da terceira idade de 

nosso município, e que também será utilizado para o desenvolvimento de ações de lazer, 

eventos sociais, culturais e de entretenimento; 

 

 Manter, ampliar e fortalecer os grupos de convivência dos idosos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 
 

 

 Desenvolver Políticas de Valorização da Mulher e contribuir para o avanço da sua 

inclusão em todos os espaços; 

 

 Implementar um Programa de Estímulo ao Empreendedorismo Feminino – Programa 

Mulher Empreendedora; 

 

 Propor e adotar para o município um conjunto de ações afirmativas no combate a toda e 

qualquer forma de preconceito e discriminação no que se refere à raça, cor, gênero, etnia, 

religião; 

 

 Ampliar os Programas de Saúde da Mulher em todas as fases da sua vida; 

 

 Estruturar serviços específicos com estrutura física, veículo e equipe técnica 

especializada para atender, orientar, acompanhar e encaminhar mulheres vítimas de 

violência, garantindo a efetivação de seus direitos, além das intervenções já realizadas 

pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 
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CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 

 Manter a garantia da efetivação e execução de ações, programas, projetos e serviços que 

visem a proteção e a promoção do atendimento prioritário a crianças e adolescentes em 

interface com as demais políticas públicas; 

 

 Viabilizar Políticas Públicas que promovam ações garantidoras de direitos - amparo, 

proteção, escuta, educação, saúde, qualificação de crianças e adolescentes, em parceria 

com outros setores da sociedade civil, comunidade empresarial; 

 

 Fomentar programas e ações de cuidado, orientação e prevenção para gestantes, enquanto 

processo inicial de proteção e amparo ao nascituro e à criança; 

 

 Garantir a continuidade da execução do Programa Primeira Infância Melhor (PIM) E 

Criança Feliz e a implementação de programas de atenção à primeira infância, 

fortalecendo e qualificando as intervenções de forma ampliada e com abrangência no 

território urbano e rural; 

 

 Manter e ampliar o Programa Municipal Mamães Assistidas, que promove 

atendimento e acompanhamento a gestantes em situação de vulnerabilidade 

sócioeconômica, atendidas pelo Programa Primeira Infância Melhor (PIM), Criança Feliz 

e Atenção Básica de Saúde, bem como as beneficia com um kit enxoval; 

 

 Sustentar o funcionamento efetivo do Serviço de Convivência e fortalecimento de 

Vínculos, desenvolvido junto ao Cemaca, voltados para crianças e adolescentes na faixa 

etária de 7 e 14 anos, em turno inverso ao da escola, ampliando a intervenção para o 

âmbito familiar, com o objetivo de promover melhorias nas relações parentais, do 

cuidado, da atenção, do afeto e proteção; 

 

 Fomentar a oferta de atividades complementares, como as oficinas de dança, música, 

canto, esporte, capoeira e informática, voltadas às crianças e adolescentes atendidos junto 

ao Centro Municipal de Atendimento a Criança e ao Adolescente (Cemaca); 

 

 Manter o atendimento para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 

com equipes específicas e de referência, conforme rege o Plano Decenal Municipal que 

regula o serviço e norteia as ações de atendimento ao referido segmento; 

 

 Manter o apoio financeiro e técnico para as ações e serviços de alta complexidade, 

voltados às crianças e aos adolescentes em situação de acolhimento; 

 

 Construir estrutura física própria para as instalações do serviço de alta complexidade (Lar 

São Francisco) em parceria com as demais entidades que compõem o Consórcio 

Intermunicipal e demais esferas de governo. 
 

 

 
 

 

 

 



17 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024  PANOSSO/ JOÃO VENDRUSCOLO - 15 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

 Fomentar o acesso aos equipamentos públicos, aproveitando áreas institucionais 

disponíveis, como praças, parques e vias públicas para a prática e disseminação do 

esporte e lazer; 

 

 Desenvolver atividades orientadas de lazer, ginástica, caminhadas, passeios, entre outras, 

visando o envolvimento da população em prática do esporte e lazer; 

 

 Manter uma agenda cultural e esportiva, por meio de calendário de eventos e da 

instalação de novas atividades permanentes; 

 

 Implantar o projeto RUAS DE LAZER, com atividades de recreação, inclusão de 

populações de todos os bairros, dos distritos e da área rural; 

 

 Fomentar o esporte que forma atletas de alto rendimento, mantendo e ampliando o 

programa Bolsa Atleta; 

 

 Viabilizar a construção de um Complexo Esportivo com quadra de areia, campo de 

futebol Society e espaço para outras modalidades; 

 

 Retomar e fortalecer os jogos rurais nas comunidades do interior; 

 

 Pista de caminhada junto ao Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella. 
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CAUSA ANIMAL 
 

 Operacionalizar o Fundo Municipal de Proteção ao Animal; 

 

 Intensificar a realização de Feiras de Adoção de Animais Domésticos, denominada Me 

Leva Contigo; 

 

 Criar o Selo Amigo dos Animais para profissionais que atuem em parceria com os 

objetivos do Fundo; 

 

 Implantar a Unidade Móvel de Atendimento Veterinário – Castra Móvel; 

 

 Manter e ampliar o Conselho Municipal de Proteção dos Animais (Comupa); 

 

 Criar a Campanha de Prevenção ao Abandono de Animais, com o objetivo de criar 

placas, cartilhas e mídias que visem a redução do abandono de animais; 

 

  Manutenção e ampliação do Programa Responsabilidade Animal, que inclui ações de 

conscientização sobre os cuidados básicos com animais e a importância da castração. 
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