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APRESENTAÇÃOIII

O mundo atravessa uma das piores crises humanitárias já vivenciadas, um
cenário caótico apenas superado pelas duas Grandes Guerras Mundiais. A
instabilidade econômica e social ocorre diante a algo “invisível” aos olhos, mas
perceptível à saúde física e mental da humanidade. 
O Brasil, em decorrência de equívocos diante a pandemia, acabou sofrendo
duramente com os reflexos da doença, tanto em relação à saúde pública, quanto
economicamente, e nosso Município compadece dos mesmos problemas.
O momento é difícil, as soluções não são mágicas, contudo devemos “arregaçar
as mangas”, e trabalhar no intuito de transpor estas dificuldades e construir um
futuro melhor, pautando direitos humanos como fundamentais para uma
sociedade mais justa e igualitária.  
Nesta senda, estamos diante de uma mudança em nosso município, é hora de
escolhermos o Prefeito e Vice que irão conduzir uma equipe de gestão
juntamente com a comunidade frederiquense. A grande meta da coligação
“FREDERICO PODE MAIS” é a construção de uma nova era em nossa política
municipal, com participação de cada cidadão e cidadã. De cada entidade e
instituição, de cada empresa, de cada bairro, de cada comunidade, de cada
categoria, de cada setor.
A proposta da coligação tem como missão administrar o patrimônio público
municipal com eficiência e honestidade, para estabelecer uma nova realidade de
progresso sustentável e alinhada aos novos tempos que iremos construir no
início desta década. 
O foco é o progresso para promover o bem estar social e reduzir as
desigualdades. Neste plano, estão as principais diretrizes de ação para a gestão,
assim como as linhas que nortearão e orientarão as nossas decisões político-
administrativas durante os quatro anos da gestão 2021/2024.

Iremos trabalhar com afinco para ampliar a realidade, a partir de uma gestão
comprometida, planejada, atuante, com respeito a cada sujeito histórico, político
e social que merece ter acesso às premissas básicas de viver em uma
comunidade imbuída do desenvolvimento pautado para o progresso sustentável.
Ampliaremos a força das matrizes produtivas existentes com foco na geração de
emprego e renda através da união das forças de segmentos da comunidade que
estejam engajados no progresso de Frederico Westphalen.
Defenderemos o direito de nossos cidadãos, na busca de oportunidades de
trabalho, acesso à saúde e educação de qualidade no intuito de preparar nossos
filhos para a nova realidade social e econômica pós-pandemia, e que a partir
desta nova formação, possam estar aptos a desenvolver habilidades e
competências para uma ação positiva e construtiva deste nosso Frederico
Westphalen do agora e do amanhã; este é o plano.
Nosso município traz em sua gênese o pioneirismo e o trabalho. Homens e
mulheres de fibra ajudaram a construir nosso município até aqui, por isso não
podemos abrir mão da força da mulher, do jovem, dos idosos, de cada cidadão e
cidadã de Frederico Westphalen.
Faremos uma gestão ágil e moderna utilizando a tecnologia como ferramenta
para promover o progresso de nossa terra através de práticas que garantam à
população o que é necessário para um viver bem - moradia, saúde, educação,
alimentação, energia, água – respeitando ao máximo o uso de recursos naturais.
Para priorizarmos o bem-estar de todos e todas as munícipes, trabalharemos
ininterruptamente a cultura de que somos interdependentes enquanto humanos
e com o meio ambiente.



IVPlano de Gestão

Eixos Norteadores do
Plano de Gestão

Gestão baseada nos princípios da Administração
Pública, sendo estes definidos como, alicerces
para realização de um exercício comprometido
com a ética e a transparência.
Vale atentar de que são 14 (quatorze) os princípios
que devem nortear os atos da Administração
Pública. Destes tantos, os 5 (cinco) primeiros a
serem abordados estão definidos no Art. 37, caput
da Constituição Federal de 1988, sendo eles: 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADE, PRINCÍPIO DA MORALIDADE
OU PROBIDADE ADMINISTRATIVA, PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.

 Diretriz da Proposta de
Administração

Trabalhar para que Frederico Westphalen
possa ser um município próspero e com uma
política de gestão que se perpetue
sustentada pelo progresso.

Este plano tem por finalidade, garantir a efetividade das políticas públicas, visando o desenvolvimento sustentável do município e a melhoria de qualidade de vida da população frederiquense. 
É uma proposta que será ampliada, discutida e melhorada a partir de um olhar comprometido com o progresso sustentável que a coligação FREDERICO PODE MAIS traz para a sua avaliação e
validação no dia 15 de novembro de 2020 e conta com a sua participação na construção desta jornada.



PROPOSTAS PARA A ÁREA 
DA SAÚDE PÚBLICA

Valorizar o Conselho Municipal de Saúde: oportunizando a
capacitação dos conselheiros, ofertando um espaço físico
adequado para seu funcionamento, incentivando a
participação dos membros em eventos relacionados a área da
saúde pública e a pro-atividade na busca de soluções para a
área, em parceria com a comunidade, incentivando a
participação popular.

V

 Implementar o programa “ENCURTANDO A FILA”  - Tele
agendamento para agilizar consultas atendimentos à
população nas Unidades Básicas de Saúde.

Revisar os convênios vigentes entre a municipalidade e
os prestadores de serviço da área de saúde, visando adequar
a oferta de atendimento

1Readequar o Quadro de profissionais que atuam na área da
saúde de acordo com as necessidades da comunidade,
buscando firmar o vínculo do mesmo com sua área de
abrangência.

 Adequar legalmente e estruturalmente a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema
Único de Saúde (SUS)..

Consolidar políticas de prevenção de doenças com
campanhas através de mídias eletrônicas, palestras e
material instrucional, com a participação de profissionais da
saúde, entidades e clubes de serviço, visando sensibilizar a
população para diagnóstico precoce de cataratas, câncer
de mamas, câncer de próstata, entre outras patologias

Ampliar a lista de medicamentos disponibilizados na farmácia
do município, com o planejamento necessário para evitar
períodos de desabastecimento.

Acompanhar a gestão administrativa do Hospital Divina
Providência a fim de otimizar a eficiência da participação
do município nesta instituição, com ações que contemplem
desde auditorias até projetos que possam indicar nortes para
ampliação do atendimento desta casa de saúde, focando nos
trabalhos relacionados ao atendimento humanizado da
comunidade e na sustentabilidade financeira da mesma.

Consolidar o atendimento médico 24 horas no Hospital Divina
Providência, estabelecendo um consórcio com os demais
municípios da região.

Ampliar a disponibilidade para consultas especializadas,
exames e medicamentos através de convênios com casas de
saúde, clínicas de especialidades e farmácias, com foco nas
áreas de pediatria, ginecologia, gerontologia, oncologia e
oftalmologia

Ampliar o atendimento domiciliar nos casos de pacientes
pós-cirúrgicos e em acompanhamento de doenças crônicas,
mantendo as equipes multiprofissionais com todos os
mecanismos de diagnóstico necessários, garantindo um
atendimento eficiente e eficaz.

Promover através de programas específicos a atenção
integral à saúde da mulher, do idoso e da criança, com ênfase
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade



PROPOSTAS PARA A ÁREA 
DA SAÚDE PÚBLICA

Incentivar o programa Hiperdia (hipertensos e diabéticos),
oportunizando o acesso aos medicamentos e acompanhamento
dos usuários, fomentando a realização dos encontros nos grupos
de saúde, nos bairros e comunidades do interior.

VI

 Ampliar atendimentos da área da Fisioterapia atentando para
cuidados com bem estar dos pacientes e profissionais da
área.

Garantir a oferta de ambulâncias para dar suporte ao
atendimento de emergência, transporte de pacientes
crônicos e de cirurgias eletivas para os centros de referência,
conforme determinação da Central de Regulação de Leitos.

 Estabelecer parceria com Clubes de Serviço locais para a
disponibilidade e manutenção do Banco de Cadeiras de
Rodas e Muletas, para que fiquem à disposição de pessoas
necessitadas até sua recuperação.

Readequar ou aproveitar as estruturas físicas disponíveis no
município para atender as demandas da área da saúde

Estruturar plano de ação para atuação em situações
como a apresentada pela pandemia de 2020 – inventariar a
estrutura disponível e determinar o que pode ser ampliado
para facilitar a implementação de serviços extraordinários em
caso de urgência

Verificar com a equipe técnica, consultando as
normativas vigentes, os órgãos reguladores e financiadores e
os possíveis conveniados, a possibilidade de colocar em
funcionamento a estrutura da UPA em caráter regional

 Integrar dados entre Unidades Básicas de Saúde do
município com dados do hospital, buscando a unificação dos
prontuários médicos, visando um melhor acompanhamento
do paciente nos diferentes níveis de atendimento.

Compra de equipamentos de raio-x odontológico para a
realização de tratamento endodôntico (canal), na Unidade
Básica de Saúde Central



PROPOSTAS PARA A ÁREA 
DA AGRICULTURA 

Fomentar a implantação de agroindústrias familiares, explorando
o potencial produtivo existente no município.
 
Incentivar/fomentar a criação de Associações de Produtores
Rurais/Cooperativas, apoiando o trabalho cooperado como forma
de melhoria de renda das propriedades.

Criar o programa “EMPREENDENDO COM A TERRA”, a fim de
implantar um fundo de investimento para práticas inovadoras de
produção que visem a permanência principalmente dos jovens
nas propriedades rurais.

Estimular a adesão dos produtores ao Programa Banco de
Sementes – troca/troca.

Ampliar o número de patrulhas disponíveis, a fim de atender
plenamente mais de uma comunidade simultaneamente.

Adquirir a produção dos pequenos agricultores para a merenda
escolar e demais setores da administração pública

Fortalecer os serviços SUSAF (Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agricultura Familiar) e SIM (Serviço de Inspeção
Municipal).

Fornecer serviços de hora-máquina gratuita/subsidiada para
os produtores que manifestarem motivação para ampliar as
atividades produtivas da propriedade, com orientação técnica da
Secretaria da Agricultura em parceria com a Emater/SENAR.

 Instituir parcerias com as instituições de ensino que ofertam
cursos técnicos ou superiores na área, para promover a troca
entre teoria e prática.

VII

Manter parceria com a Emater para assistência técnica das propriedades, bem
como para cursos de boas práticas na agricultura familiar.

Incentivar a implantação de novas pocilgas e aviários, oferecendo terraplanagem
e demais serviços necessários aos mesmos.

Estruturar políticas de subsídio para inseminação artificial, incentivando as
atividades leiteiras e de bovinocultura de corte.
 
Adquirir implementos para distribuição do chorume e, concomitantemente,
incentivar a criação de esterqueiras de chorume advindo da suinocultura, visando
melhorar a fertilidade do solo, de acordo com a legislação ambiental vigente. 

Ampliar a equipe de técnicos da Secretaria da Agricultura, com o objetivo de
oferecer a assistência técnica de qualidade para um maior número de
propriedades.
  
Oportunizar para o pequeno e médio produtor rural as condições de
comercialização dos seus produtos, através do apoio e incentivo a Feira do
Produtor, Coopraf, as ações da Alimento de Origem e demais canais de vendas.

Priorizar o serviço de cascalhamento das propriedades rurais que necessitam de
transporte para a retirada da produção, como também da entrada de
colheitadeiras e demais equipamentos agrícolas.

Apoiar amplamente as propriedades produtoras de leite, garantindo-lhes acesso à
infraestrutura de serviços da municipalidade e também assessoria dos técnicos
conveniados.

Auxiliar nos projetos de melhoria e ampliação das redes de energia elétrica as
propriedades rurais com a implantação de rede trifásica.

 Agilizar e acompanhar os licenciamentos ambientais.



PROPOSTAS PARA A ÁREA 
DA AGRICULTURA 

Ampliar o acesso da telefonia, internet e rádio no interior do município.

Dar autonomia a equipe de trabalho para planejar e executar programas de
desenvolvimento agropecuário, bem como assegurar a ampliação de programas
em andamento.

 Mapear as necessidades das comunidades do município, ouvindo as
reivindicações dos produtores e, posteriormente, oferecer assessoria técnica
para consolidar as melhorias sugeridas.

Buscar diálogo com as instituições associativas de créditos a fim de firmar
parcerias para fortalecimento das propriedades.

Apoiar demandas do agronegócio para que ocorra crescimento em
concomitância com o cuidado com ao meio ambiente.
 
Apoiar e fortalecer todo empreendimento que possa transformar produtos do
setor primário local, através de ações efetivas e presentes permanentemente
junto aos gestores das agroindústrias.

Estabelecer programa municipal para preservação e proteção de fontes de água,
com objetivo de garantir a oferta de água para as famílias rurais e a preservação
deste recurso natural essencial para a vida.
  
Valorizar a atuação do Conselho Agropecuário, reconhecendo o importante
papel dos conselheiros.

Incentivar a produção de frutas, verduras e legumes na agricultura familiar com
a devida assistência técnica para novos programas, a fim de diversificar a matriz
produtiva deste setor do município e, garantir renda permanente.

10. Sistematizar as áreas de produção com a retirada de pedras e enleiramento,
visando a melhoria das condições de trabalho dos agricultores, possibilitando o
aumento da produção.

VIII

Instituir convênio com laboratório para reduzir o custo das análises de solo,
proporcionar o envio dessas amostras do município até o laboratório e garantir
o posterior acompanhamento técnico para a recomendação e aplicação da
adubação e calagem.

Fomentar as propriedades com potencial para as atividades como horticultura,
fruticultura, apicultura, piscicultura, ovinocultura, avicultura, caprinocultura,
bovinocultura de corte, viabilizando renda extra a pequena propriedade e
proporcionando uma alimentação mais saudável para a população.

Apoiar e motivar espaços para valorização do meio rural, expondo o potencial do
setor primário do município.

 Ouvir e atender com agilidade as reivindicações da classe rural, demonstrando o
respeito merecido. 

Oportunizar conhecimento e apoiar práticas da agroecologia.

Estimular a produção e comercialização de orgânicos.

 
Implementar programa de incentivo ao reflorestamento de árvores para fins
comerciais.
 
 



PROPOSTAS PARA A ÁREA DA CULTURA

Reestruturar o Departamento da Cultura juntamente com o Conselho Municipal
da Cultura a fim de gestar, motivar, orientar, desenvolver e definir políticas
permanentes e emancipadoras da produção cultural e de espaços de lazer em
toda a comunidade seguindo proposições do Plano Municipal da Cultura já
elaborado.

 Incentivar a profissionalização de artistas e demais profissionais que atuam
com a arte ou que ofertam produtos e espaços que possam ser disponibilizados
para consumo do público local e regional, tais como espetáculos, vivências,
shows, apresentações, escolas e ateliês que estimulem e desenvolvam
habilidades e competências na área das artes.

 Através do Departamento de Cultura e Lazer captar quem faz cultura no
município, fomentando o banco de cadastro de artistas e utilizando o mesmo
para as contratações de atrações para os eventos públicos do município.

 Realizar contratações através de editais de prestação de serviço, tanto para
apresentações artísticas como para os serviços correlatos necessários para a
realização dos eventos da municipalidade 

Fortalecer a comunicação das ações da cultura, sempre focando na divulgação
para uso das estruturas existentes e que virão a ser criadas, na formação de
público e na qualificação da mão de obra da área.

Fomentar os eventos existentes e organizar eventos de menor custo,
periodicamente.

Criar o fundo municipal de cultura, abastecido por orçamento previsto e
também, através de percentual de todos os valores angariados com alvarás e
licenças para eventos.

Realizar ações para ressignificar o espaço do museu municipal.

IX

Otimizar espaços existentes na cidade e no interior: auditórios, escolas, escolas de
música, museu, bibliotecas, estúdio, salas multiuso equipadas com recursos
multimídia para realizar eventos presenciais e online.

Propor uma cadeia cultural que se retroalimente: incentivar a cultura que gera
mais cultura. Propor atrativos para que os acadêmicos do município possam
participar e propor ações, divulgando assim a disposição da municipalidade em
consolidar seu cenário cultural, fazendo uso do polo educacional para desenvolver
um polo de cultura.

 Socializar espaços como cinema, teatros e demais possibilidades que estejam
disponíveis, através de parcerias/convênios. 

Despertar e valorizar talentos locais através de festivais, saraus, feiras,
exposições, etc...
 



PROPOSTAS PARA A ÁREA DO ESPORTE

Implantar calendário anual de  eventos esportivos.

Revitalizar os campos, quadras e praças do interior. Implementando melhorias
nos espaços das comunidades para que as mesmas possam oferecer mais
conforto para o público local e oportunizar que o mesmo se sinta bem
frequentando o espaço, observando rodízio entre as comunidades que recebem
as melhorias.

Apoiar e manter os campeonatos de futebol e futsal do município.

 Incentivar a prática de outras  modalidades, apoiando o surgimento de equipes
e respectivos campeonatos.  CELEIRO DE TALENTOS: dar encaminhamento,
através do Conselho Municipal do Desporto - CMD, àqueles que se destacarem
nos campeonatos e tiverem interesse em continuar na carreira.

 Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias
e gêneros.

Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e
garantir  equipamentos adequados para prática de atividade física. 

 Readequar e dar uso às estruturas que estejam obsoletas, através da
revitalização dos  espaços e da divulgação de atividades.

 Fomentar as modalidades de prática de esportiva de aventura junto a natureza
possíveis para nosso município.

Viabilizar a execução de um projeto de um ginásio poliesportivo com salas
multiuso para cursos, jogos de mesa e centro tecnológico com o intuito de
fomentar diferentes setores da economia local.

X



PROPOSTAS PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO

Oportunizar a toda comunidade escolar a participação no processo educativo,
contemplando os princípios norteadores éticos, políticos e estéticos, visando a
construção de uma educação integral e a formação de cidadãos cooperativos,
críticos e comprometidos para que haja convivência fraterna, consciente e
responsável  no contexto onde os mesmos se inserem.

 Assegurar a universalização do acesso à escola e a permanência na mesma no
decorrer do percurso dos     discentes.

 Realizar práticas educativas para oportunizar vivências que estimulem a ética, o
desenvolvimento de habilidades e competências para a integralidade da
formação através de um processo de inclusão educacional.

 Oportunizar ensino de  qualidade para os discentes, utilizando novas
metodologias, visando à  construção do conhecimento.

 Desenvolver ações educativas,  motivadoras, visando à participação e
integração das comunidades escolares.

 Proporcionar, continuamente, a  avaliação e a autoavaliação das atividades da
escola, a fim de promover mudanças com a participação de toda comunidade
escolar.

Suprir as demandas da Educação  Infantil de zero até cinco anos:

●     Construção ou adequação de espaços para suprir a demanda de vagas para
Educação Infantil.
●     Escola com especificidade de cada etapa da vida da criança.
●     Utilização e aperfeiçoamento dos espaços já existentes com a finalidade de
integrar os saberes que estão presentes na vida de cada discente.
●     Práticas educativas conectadas ao meio ambiente, à observação e 
 experimentação de espaços.
●     Propor estudos para implantação de turno estendido, com ampla
participação dos docentes e do Conselho de Educação, priorizando um serviço
humanizado e a plena atenção aos educandos.

XI
Qualificar os educadores com atuação até o Ensino Médio através de formação
continuada.

●    Ofertando cursos permanentes em parceria com instituições de ensino
superior focados na educação do futuro.
●    Garantindo a oferta de formação continuada e de capacitação aos gestores,
coordenação pedagógica, professores e funcionários; 
●     Mesclando a formação presencial com a on-line, o uso de referenciais
teóricos e as ferramentas da tecnologia que podem ampliar a eficiência
e a eficácia da atuação docente.
●    Instrumentalizar cada docente a fim de garantir acesso às ferramentas
necessárias para a atuação neste novo tempo.

 Oportunizar e fomentar cursos de formação continuada de curta duração para
discentes e público em geral.

●    Ofertar formação profissional (diversas áreas).
●     Trabalho em turno inverso a escola jovem aprendiz + inclusão social ao
mercado de trabalho.
●    Criando ambientes de convivências, trocas para público
jovem (parcerias, entidades, serviços, sistemas, universidades).
●    Definir cinco diretrizes da educação que sejam
transversais.
●    Facilitando o deslocamento e a inclusão deste público com
a implantação do transporte público.

 Garantir o transporte dos alunos o mais próximo possível de suas residências,    
 sempre primando pela segurança e qualidade, respeitando a lei federal.

Valorizar  o quadro de professores e funcionários criando espaços de
participação nas  decisões das ações a serem desenvolvidas na área.
 
Implantar escolas em tempo integral, contra turno ou via expansão de carga
horária dos alunos, com articulação com as áreas do esporte, ciência, cultura,
artes e reforço escolar.



PROPOSTAS PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO

Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades
  educacionais especiais, através das salas de recursos e das monitorias em     
 sala de aula regular.

 Incentivar a conservação de hortas nas escolas e oportunizar que a produção
destas, seja aproveitada na    elaboração da merenda escolar, a fim de oferecer
aos educandos alimentação  saudável, a vivência do ciclo de vida das plantas e
do trabalho em equipe.

 Fortalecer  a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a
sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e dos
Conselhos Escolares.

  Atualizar e aprovar o Plano Municipal de Educação de forma democrática. 
 Incentivar e manter os  “Grêmios Estudantis” escolares e auxiliar na formação
de um conselho  municipal de alunos, para debater melhorias no sistema de
educação. 

 Instituir o programa “EU, LÍDER” para que cada criança e adolescente possa     
 reconhecer as suas habilidades e competências, criar sua marca pessoal e     
 fazer uso dos seus talentos.

 Investir na biblioteca do município e das escolas, visando a aquisição de obras
de escritores regionais e locais,  apoiando escritores e artistas inclusive do
âmbito escolar local.
 
Priorizar o encaminhamento de discentes para acompanhamento e atendimento
especializado com profissionais de áreas  como: psicologia, fonoaudiologia,
neurologia, psicopedagogia, nutrição, entre outras.

 Incentivar o acesso de discentes do município ao Ensino Superior e bem como a
Escolas Técnicas.  

Implantar programa de orientação nutricional nas escolas.

  

XII

Adequar todas as unidades escolares para melhor atender a demanda escolar e
  informatização das mesmas.

  Viabilizar visitas dos discentes a museus, exposições, festivais, feiras variadas,
universidades, empresas, visando o conhecimento de mundo e melhoria do
aprendizado.

  Manter parcerias com outras secretarias  municipais, como saúde e esportes e
departamento de cultura a fim de propiciar aos alunos exames médicos
preventivos, exames e tratamentos dentários, torneios escolares, cursos de
teatro, dança, música, entre outros.

 Buscar o fortalecimento da Educação do     Campo com trabalho voltado a
permanência do homem no campo permitindo ocorrer a sucessão familiar.
  
Disponibilizar uniforme escolar - da educação infantil até os anos iniciais da
educação básica.

 Subsidiar o material escolar para discentes em situação de vulnerabilidade.

 Oportunizar acompanhamento psicológico para docentes.

Buscar junto às esferas estadual e federal a ampliação dos cursos disponíveis
nas nossas universidades públicas.

 Ampliar as parcerias com as instituições privadas de ensino, colhendo também
o aumento da contrapartida em forma de bolsas de estudo e uso da
infraestrutura.



PROPOSTAS PARA A ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E
EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA

Implantar um “Sistema de Ouvidoria Anônima” para acolher reclamações e
sugestões de atendimento,  demandas e necessidades da comunidade, a fim de
atender a população. 

 Implementação de política  permanentemente para aprimoramento e
desenvolvimento da atuação do quadro de servidores.

 Otimizar estruturas para formação continuada dos servidores junto às
universidades e institutos de educação locais.

  Garantir o cumprimento dos horários de  todo profissional que atua como
servidor público, além de acompanhar a qualidade do atendimento ofertado.

 Verificar a possibilidade da terceirização de serviços não essenciais a fim de
ampliar a margem de economicidade da administração pública, respeitando os
critérios da  isonomia.

 Elaboração e implementação de  ferramentas e de políticas de gestão pública
permanentes.

Prestar contas semestralmente,  de maneira detalhada e descomplicada,
atendendo ao interesse da população em geral e dos Conselhos Municipais.

 Publicitar o plano e o cumprimento das metas.

 Implementar uso de sistema de informatização IA-BI para acelerar acesso de
informações e indicadores. Avaliando a estrutura de tecnologia,  informação e
comunicação, bem como os sistemas de informação e gestão municipais já
existentes para propor a adequação e, também, permitir o trabalho remoto dos
servidores em casos excepcionais.

 Estudar e implantar o sistema de assinatura digital para solicitações online.

XIII
.Formar  o quadro de gestão a partir de cargos técnicos: se não titulados, com
  vasta experiência na área e com reconhecimento do público.



PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Auditar e revisar as isenções  e convênios.

 Desonerar os serviços diversos  de cultura, entretenimento e alimentação,
mediante fidelização ao varejo local, prioritariamente naqueles com acesso
restrito à comunidade mais carente.

 Fazer análise da capacidade de endividamento do município, a fim de dar
publicidade ao potencial de investimento do poder público.

 Enxugar gastos com aluguéis, através das reformas de prédios próprios.
 Propor revisão dos encargos sobre os contratos vigentes em instituições
financeiras. 

 Incentivar o médio e pequeno  empresário, com contrapartida na formalidade
do efetivo de sua empresa.

 Fazer uso do banco de dados do município para dar prioridade aos pequenos e
médios fornecedores, a fim de ampliar a circulação de moeda.

Executar dívidas ativas do município
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PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL

Aprovar novo marco urbanístico do município.

 Retomar as obras de saneamento como contrapartida do contrato da     CORSAN no município.

 Fazer uso de Georreferenciamento e implantar Cadastro  Multifinalitário.  Implantar o sistema de protocolo online para processos do setor,
com status e previsão de análise.

 Instaurar comissão para a melhoria e ampliação do serviço do estacionamento rotativo, revisando contratos e o formato, e encaminhando a
contratação dos agentes de trânsito, efetivando a autonomia da JARI.

 Fiscalizar efetivamente os serviços atendidos pela secretaria de  obras.

 Instituir o Programa de Incentivo a Construções Sustentáveis. 

Implementar melhorias para a mobilidade urbana

●  Plano Municipal de Mobilidade.
●  Ciclovias.
●   Melhoria e Padronização de Passeios com implantação de mobiliário urbano adequado.
●   Arborização Urbana.
●   Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
●   Revisão do Código de Edificações.
●   Implantação de Plataforma BIM na elaboração de projetos.
●   Criação de Lei Municipal de Parcelamento do Solo.
●   Reativação do Conselho Municipal do Plano Diretor.
●   Programa de Regularização Fundiária
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PROPOSTAS PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

IApoiar a criação do Conselho de Obras com, pelo menos, 2 representantes por
 comunidade do interior e de cada bairro do município para que o referido    
 conselho possa auxiliar, opinar e decidir sobre os rumos dos trabalhos    
 públicos e melhorias a serem feitas conforme demandas observadas.

 Junto ao  Conselho de Obras, discutir e iniciar um projeto transformador do     
 perímetro urbano, planejando áreas de expansão, loteamentos, aberturas e     
 pavimentação de ruas dotadas de saneamento básico adequado; 

 Realizar a manutenção periódica do maquinário e dos equipamentos em uso
com a finalidade de aumentar sua vida útil.

 Organizar o efetivo do setor por demanda.

  Fortalecer a estrutura do parque de máquinas, modernizando-o para ampliar o
atendimento.

 Realizar serviços a partir de ordens lançadas no sistema.  

 Arrecadação da taxa de serviço para terceiro por Guia de Arrecadação, no
momento do protocolo.

 Criar o “PROGRAMA ACESSIBILIDADE TOTAL”, o qual buscará incentivar a
construção de todas as calçadas e passeios da cidade, pintura de faixas de
pedestre, construção de rampas e placas de sinalização com foco na plena
acessibilidade.

 Embelezar a cidade, distrito e vilas com plantio de flores juntamente com
moradores de cada local.
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Construir e padronizar os canteiros, bem como, modernizar e ampliar a
iluminação pública.

 Estudar a  possibilidade de fazer uma cidade mais verde. Arborização do espaço
 urbano.

 Aumentar o  número de lixeiras no perímetro urbano e distritos, de acordo com
a  legislação ambiental.

 Readequar o sistema de bueiros e  tubulações das estradas municipais e
entradas das residências.

 Alargamento das estradas municipais. 

 Ampliação do pontilhão que dá acesso ao  campus da UFSM pela Faguense.
 Planilhar e licenciar as cascalheiras municipais nas diversas linhas do município
em parceria com os agricultores cedentes.

 Instalar placas de identificação das linhas do interior do município.

 Valorizar os funcionários da secretaria ouvindo suas reivindicações e sugestões.



PROPOSTAS PARA A ÁREA DO MEIO-AMBIENTE

Adquirir/Elaborar mapa georreferenciado do perímetro urbano e rural.

 Atualizar o Código de Obras criando comissão/conselho para organizar as
diretrizes a serem revistas, sendo essa de participação pública e privada.
 
 Atualizar o Código de Posturas - através da criação de comissão/conselho -
para organizar as diretrizes a serem revistas, sendo  essa de participação
pública e privada.

  Revisar a Lei de uso de ocupação do solo.

 Reduzir índices construtivos na região central a fim de consolidar a cidade para
novas localidades, preenchendo os vazios urbanos existentes, criando centros
secundários com infraestrutura básica para receber serviços, comércios e
habitação.

 Definir atividades permitidas nas zonas municipais. 

 Definir diretrizes para zonas de preservação ambiental.

 Definir áreas para implementação de parques urbanos, fomentando a  prática
social, esportiva e de lazer da população.

 Legislar sobre a área de permeabilidade do solo, a fim de prevenir  problemas
de alagamentos, enxurradas e infiltrações.

 Revisar o Plano de Saneamento Básico.

Coibir construções em desacordo com a legislação.

  Ampliar o corpo técnico de fiscalização da prefeitura. 

  Promover a locomoção  facilitada de cargas e pessoas.
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Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana da cidade, de forma a estar  de acordo
com a legislação federal e buscar verbas para o mesmo fim.

 Criar rotas alternativas a partir das vias existentes melhorando as  condições de
trafegabilidade (pavimentação, alargamento), priorizando os   acessos para as
universidades e parques industriais.

  Planejar vias futuras para conexão entre loteamentos e cidade consolidada.

 Criar legislação específica municipal para padronização das  calçadas.

 Estudar a implantação de ciclovias e outros meios de deslocamento 
 alternativos que se conectem ao longo da cidade.

 Fomentar o transporte alternativo (linhas de ônibus/vans);

 Reorganizar fluxos e vias do centro da cidade.

 Aumento da Fiscalização e exploração das contrapartidas para  projetos
ambientais.

 Ampliar as campanhas de recolhimento de eletrônicos.

 Análise de impacto ambiental para implantação de novas indústrias  no
município.

 Atuar em conjunto com a secretaria de planejamento no caso dos   loteamentos.

 Ampliar a campanha e  estrutura da coleta seletiva de lixo.

 Discutir com sociedade  civil, ONGs, demais poderes e instituições de ensino, a
elaboração, implantação, fiscalização e execução da Política Municipal de
Proteção  Animal.



PROPOSTAS PARA A ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS E DA
SEGURANÇA PÚBLICA

Manter o bom acolhimento às pessoas que solicitarem os trabalhos da secretaria de
Assistência Social – S.A.S. 

 Apoiar os  Conselhos Municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social – S.A.S. 

 Manter recursos para atender as demandas de  reformas e construções de unidades
habitacionais (banheiros, fossas,  caixas d’água, postes de luz, etc.). 

 Garantir a implantação e o funcionamento da  iluminação pública em locais remotos.

 Apoiar ações para manutenção do videomonitoramento.

 Incentivar e ampliar a participação do CONSEPRO, valorizando sua  importância e
utilizando a sua atuação para debater com a população de todo o município (cidade,
distritos, linhas) estratégias de segurança  pública.

 Manter o apoio aos grupos da 3º idade  realizando ações que possam estimular as
trocas de vivências, experiências de vida, aprendizados recentes entre os integrantes
destes grupos e  também, com a comunidade em geral.

Fomentar e estimular projetos e campanhas  que visam a inclusão digital dos idosos e
de todas as pessoas que  necessitam as inserção no meio digital.

 Ampliar ações do CRAS objetivando a geração de renda das mães chefes de família.

Implantar conselho gestor de políticas para proteção, amparo e      combate à
desigualdade de gênero, com finalidade de atuar a partir das  ações de redes de
enfrentamento à violência: 

●    no atendimento às questões referentes a desigualdade de gênero com a
formulação de políticas públicas voltadas às mulheres e meninas, com equipe técnica
para levantamento de dados e diagnósticos necessários a fim de verificar o itinerário
percorrido quando a mulher se encontra em situação de risco, consequência de
relacionamento abusivo para que a mesma possa ser protegida, fazendo uso das
medidas da lei Maria da Penha com agilidade.
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●  na organização de campanhas contra a violência sexual infanto-juvenil.
●   na promoção de ,campanhas voltadas à imagem afirmativa das mulheres e
meninas.
●     que na gestão pública o parâmetro base presente seja a equidade de
gênero, e que este esteja estabelecido em todas as campanhas que a
municipalidade executar.
●    na implantação de programas de educação pública para difundir os direitos
da mulher como parte inalienável, integrante e indivisível dos direitos humanos
universais.

 Assessorar as organizações públicas e privadas na instituição de políticas
relacionadas às questões de gênero.

  Incentivar a interface dos  órgãos com as instituições não governamentais e
movimentos sociais  capacitados na questão de gênero, para acelerar o processo
de criação e manutenção de políticas adequadas com participação da sociedade
civil.

 ssegurar acesso aos serviços jurídicos gratuitos, ou de baixo  custo e a
assistência jurídica básica destinada às mulheres vítimas da  violência
doméstica, em parcerias com universidades e instituições (OAB).

Oferecer ao Conselho Tutelar  condições de trabalho para que este possa
exercer ações e desempenhar seu papel com eficiência e eficácia para a
sociedade.



PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

Estabelecer um relacionamento ativo e responsável com as entidades  empresariais.

 Fortalecer e fomentar atividades econômicas existentes no município  e, também,
apoiar o surgimento de novas atividades que possam impactar positivamente a
economia local.

 Oferecer preferência para as atividades econômicas locais na aquisição de produtos e
serviços ao realizar eventos.

 Estimular e dar suporte técnico para a criação de cooperativas de  produção, serviços
e trabalho, tanto urbanas quanto rurais.

 Encorajar e auxiliar a implantação de empreendedores individuais, pequenas e médias
empresas utilizando da exitosa experiência da Sala do Empreendedor como um espaço
que possa ofertar a legalização e também a veiculação da relação de programas de
formação e capacitação do Sebrae.

Criar e executar o Programa de Ampliação da Matriz Produtiva do Ecossistema Local,
por meio de ações integradas entre município, empresas e universidades, visando:

●    Estímulo ao empreendedorismo através de palestras, cursos, imersões e vivências
em “empresa júnior”, oportunizadas nas instituições de ensino locais.
●    Intercâmbio com parques tecnológicos, buscando o aprendizado dos requisitos
para construção de um ecossistema produtivo com foco na tecnologia.
●    Estimular, junto com as empresas, universidades e associações, o
desenvolvimento de ideias e negócios inovadores.
●    Apoiar o estabelecimento,  multiplicação e consolidação de startups de tecnologia
no município.

XIX
Implantar políticas para desenvolvimento e atração de grandes indústrias,
focadas nas potencialidades do município e região, garantindo ambém a
ampliação da cadeia indireta que atende o setor.


