
Plano de Governo Patriota 51 

Administrar para você 

São Marcos Acima de Tudo, Deus Acima de Todos 

 

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos Fabio Renato de Medeiros e 

Renato Crestana, para administração municipal no período 2021 – 2024.  

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de 

sua trajetória de vida, e também como funcionário público, e vereador deste município, e outro 

homem, Renato Antônio Crestana, experiente, ligado a agricultura e preocupado com as mudanças e 

anseio da população São-marquense. 

Buscaremos parcerias locais, o apoio de órgãos da administração pública nas esferas (federal e 

estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias: infra-estrutura, 

saúde, educação, lazer, segurança, habitação, turismo, emprego e renda e outras. 

 

NOVA REPRESA 

Primeira ação de grande impacto de nossa administração, será a aquisição de uma área de terras para a 

construção de uma NOVA REPRESA, resolvendo a capacidade de abastecimento de águas na zona 

urbana, o objetivo e evitar racionamento e um possiel fata de água total em nosso município (O gestor 

responsável pelo abastecimento da água é o município, a CORSAN é uma contratada). 

 

ASFALTO 

Execução da pavimentação com asfalto da Rota Saonda até a Ponte João Miotto, divisa Caxias do Sul 

(Linha São Roque, ligação com a Rota do Sol, e futuro aeroporto). 

Faremos novas pavimentação de asfalto dentro de bairros, centro e interior do nosso município; 

Vamos buscar junto ao Expresso São Marcos a viabilidade de linha de ônibus com início na 

rodoviária, rumo ao bairro São José, e dali seguindo pela Rota Saonda, ligando a Rota do Sol, até a 

rodoviária de Caxias do Sul. 

Adquirir área de terra para dar continuidade a Rua Carlos Gomes em linha reta, ligando com a BR 116. 

O objetivo é melhorar a mobilidade urbana, deslocando o transito do centro da cidade, proporcionando 

uma ligação da BR 116, com a Rodovia Padre Pedro Rizzon, bairros da zona leste, zona campo, e liga 

ao Distrito de Criúva. 

 

Plano Habitacional 

Existe uma área adquirida em uma administração no passado, a qual nunca foi usado para esta 

finalidade, pelos administradores do município. 



Nosso governo implantará o plano habitacional, com recursos da caixa federal, com o novo programa 

do governo federal CASA VERDE AMARELA. A princípio o município entrara com a área já 

adquirida, e a construção dos prédios será pelo sistema da caixa, onde os beneficiados seguirão os 

critérios do programa. 

 

SAÚDE 

Além de todos os programas existentes e outros que poderão surgir, faremos um estudo profundo para 

solucionar as reclamações da população que buscam o atendimento na secretaria de saúde e postos 

municipais dos bairros. 

Uma das medidas será a valorização dos profissionais, e uma participação direta com os mesmos na 

busca da solução definitiva das demandas ligadas ao dia-a-dia. 

Iremos implantar um sistema de programa moderno de informatização, onde haverá um controle eficaz 

de entrada e saída de medicamentos, evitando a falta dos mesmos. 

Será feito um cadastro novo ou aperfeiçoado o existente, para que aquelas pessoas que apresentam a 

necessidade de uso de medicação continuam, tais como: pressão alta, diabetes, colesterol e outros, não 

fiquem sem a medicação, por estarem cadastradas já anteriormente. 

 

PARQUE DE EVENTOS 

 

Buscaremos o término do pavilhão de eventos João Fontana, localizado no parque Municipal Albino 

Antônio Ruaro, os recursos poderão ser provenientes do governo federal, estadual e municipal, e 

outros meios legais. 

Além de outras melhorias internas no parque municipal, executaremos o acesso ao pavilhão ligando a 

Rua Carlos Gomes, seguindo o projeto já existente, com possíveis alterações. 

 

AGRICULTURA 

Colocar em prática o cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte do nosso 

município, que determina a aquisição de gêneros da merenda escolar dos nossos produtores rurais;  

Incentivo para agroindústrias e apoio as existentes; 

Vamos buscar junto as operadoras de rede de internets, a implantação de um sistema de rede rural para 

ser emitida a Nota Eletrônica Fiscal, sabemos que será uma exigência futura de parte do Governo 

Estadual. 

Plano piloto de terceirização de máquinas agrícolas, em parceria com os agricultores para prestação de 

serviços dentro de suas propriedades (estradas internas, bueiros, açudes e outros). Reorganizar o 

programa de cheque incentivo com novo estudo de valores para os agricultores. 

Manter a feira livre, e estudar um local adequado e definitivo, com infra-estrutura permitindo um 

melhor atendimento à população. 

 



 

EDUCAÇÃO 

 

Estudar a viabilidade junto com órgão competente a implantação de uma escola civil militar em nosso 

município; 

Realização de cursos de formação continuada para os professores; Ampliar o número de vagas para 

educação infantil; 

Manter e melhorar todos os programas existentes nas redes municipais.  

Valorizar os professores e todos os profissionais envolvidos com a educação. 

Desenvolver várias ações ligadas a cultura, desporto e turismo. 

 

TURISMO 

Elaborar um roteiro turístico, baseado em levantando dados, diagnosticando nossos potenciais. 

O objetivo e desenvolver projetos eficazes, envolvendo os empreendedores da área privada para a 

concretização deste roteiro turístico, buscando desenvolvimento do nosso município. 

Promover e incentivar todos os movimentos culturais previstos no Calendário de Eventos do 

Município, (Festas dos Motoristas e Nossa Senhora Aparecida, Rodeio Nacional, Carros Antigos, 

Torneio de Laços e outros);  

Trazer o Eco Turismo local e colocando nossa cidade na rota turística Regional e Nacional; 

Criar um festival de música, com a participação de artistas e talentos locais;  

Feira do livro; 

Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos (passeios ciclísticos, 

maratonas, torneios e competições entre escolas, gincanas); 

Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de WI-FI (internet móvel) nos 

principais pontos e praça da cidade para facilitar comunicação e interação da população acompanhando 

as novas tecnologias. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Apoiar dentro da legalidade todos os programas sociais de nosso município. 

Manter todos os programas da secretaria de ação social, orientação para prevenção de alcoolismos e 

drogas, continuar o repasse de recursos para internação de dependentes químicos, conforme lei 

existente. 

 

 

 



SEGURANÇA PÚBLICA 

Incentivo municipal para a volta das câmeras de segurança municipal; Adotar novamente e ampliar o 

subsídio da segurança pública aos policiais militares, buscando aumentar o número de efetivos. 

 

 

PREFEITURA E FUNCIONALISMO 

Uma secretaria de Planejamento atuante, conectada com todas as secretarias, cobrando busca do 

resultados positivos de cada uma; Também reunir as entidades do município para buscar idéias sobre 

projetos e ações que ajudem o crescimento econômico e cultural de São Marcos. Renovar o parque de 

máquinas do município e os ônibus escolares, conforme a demanda; Treinamento profissional para 

funcionários públicos concursados; Valorização do funcionalismo público de todas as áreas com 

objetivo de prestar um bom serviço a nossa comunidade. 

Instalação de um elevador permitindo o acesso ao segundo pavimento do prédio da prefeitura, para 

deficientes e idosos, proporcionando ao acesso das Secretarias lá existentes, RH, Gabinete do 

Prefeitos. 

 

PEDRAS BRANCAS 

Reativar a Subprefeitura do distrito de Pedras Brancas, para prestar serviços a toda comunidade. 

Objetivo é desenvolver o nosso Distrito, e elevar a qualidade de vida a todos os moradores. 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Indústria: Incentivar as microempresas, desburocratizando e facilitando suas instalações. Adquirir uma 

área de terras para novas indústrias que possuam potencial econômico de construir pavilhão em curto 

prazo de tempo. Comercio: Desburocratizar e não interferir em seu funcionamento diário. 

 

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais; Tornar São 

Marcos uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural; 

Dar maior assistência aos bairros, centro e interior, com obras, visando o bem-estar de nossa 

comunidade. Informatizar e desburocratizar os serviços públicos municipais, com objetivo de fazer 

uma administração voltada para você, e para a coletividade. 

 

 

 

Fabio Renato de Medeiros 


