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Eixo 1 - Transparência, eficiência e modernização da máquina pública
1 Elaborar políticas públicas perenes.
1.1 Criar de um Conselho Comunitário de Gestão com forte participação nas
decisões administrativas e publicidade sobre o plano e cumprimento das metas.
1.2 Ouvir o Conselho.
2 Qualificar permanentemente o quadro de servidores.
3 Priorizar a transparência da máquina Pública .
3.1 Consolidar a legislação municipal buscando sua simplificação.
3.2 Incrementar ferramentas e indicadores para acompanhar as ações e uso do
dinheiro público.

Eixo 2 - Desenvolvimento e Inclusão Social
1 Atualizar a qualificação dos profissionais que trabalham diretamente com o público
para atendimento humanizado e ágil.
2 Potencializar a capacidade de empreendedorismo e trabalho no município.
2.1 Priorizar um setor público que fomente as parcerias público/privadas em
capacitação, projetos e ações conjuntas com as entidades de classe.
2.2 Criar uma ferramenta permanente que conecte os trabalhadores ao mercado
de trabalho.
2.3 Promover convênios para oficinas, cursos e palestras voltados ao
desenvolvimento humano e profissional.
3 Destinar orçamento para programa de habilitação.

Eixo 3 - Educação e Conhecimento
1 Suprir as demandas da Educação Infantil de zero até cinco anos.
2 Qualificar os educadores através de formação continuada.
3 Avaliar juntamente com a rede de ensino a integração dos recursos convencionais e
tecnologia/recursos contemporâneos.
4 Estimular e preparar o estudante para que se integre ao ensino
profissionalizante/superior, mercado de trabalho e sociedade.
5 Fortalecer Frederico Westphalen como um polo educador reconhecido.
5.1 Engajar as empresas, poder público, instituições, entidades e sociedade em
geral em prol de uma cidade educadora.
5.2 Constituir rodas de conversa para discutir temas livres/abertos que permitam
pertencimento à sociedade.
5.3 Levar os nove eixos do plano de desenvolvimento para serem discutidos nas
escolas.
5.4 Realizar atividades culturais/artísticas/esportes que sejam educadoras.

Eixo 4 - Saúde
1 Tornar o Município atraente pela sua estrutura física e condições de trabalho na área
de saúde.
2 Priorizar a humanização do atendimento ao usuário.
3 Aumentar resolutividade, ampliar serviços e diminuir encaminhamentos
4 Tornar o HDP um centro de referência regional e assistir as decisões do Conselho
Municipal de Saúde na expansão dos serviços.
5 Enfatizar a saúde preventiva, hábitos de vida saudável, programas escolares
relacionados à prevenção de drogas, obesidade e sedentarismo.
6 Desenvolver ações com ênfase na promoção da saúde do idoso.
7 Promover integração entre Universidades, Escola técnica e sistema de saúde.

Eixo 5 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano ESTRATÉGIAS
1 Atualizar o Plano de Desenvolvimento e atuar estrategicamente para permitir o
adequado desenvolvimento do Município.
2 Promover celeridade e profissionalismo na análise e encaminhamento dos processos
administrativos, a exemplo dos vinculados à construção civil.
4 Planejar vias futuras para conexão entre loteamentos e cidade consolidada.
5 Propor alternativas de padronização das calçadas, mediante lei específica.
6 Analisar a implantação de ciclovias e outros meios de deslocamento alternativo que
se conectem a cidade.
7 Comprometer-se com a preservação das faixas de domínio e áreas não edificantes,
garantindo a viabilidade de futuros projetos de ampliação, escoamento e infraestrutura.
8 Analisar criticamente a ocupação de imóveis pelo Município, com vistas à
economicidade e eficiência.

Eixo 6 - Infraestrutura e Desenvolvimento Rural
1 Profissionalizar as atividades primárias prioritárias, (gado leiteiro, suínos, frangos,
gado de corte e milho).
1.1 Viabilizar assistência técnica qualificada e elevar a capacitação técnica por
meio de cursos, visitas, missões técnicas, entre outros.
2 Oferecer infraestrutura e apoio para que os empreendedores rurais acessem
tecnologias, mercados, inovação.
3 Fortalecer a vocação produtiva do município, agricultura familiar e pequenas culturas
destinando os recursos financeiros e humanos na agregação de valor.
4 Incentivar programas de irrigação e abastecimento de água para produção e consumo
humano (poços, açudes, cisternas, Estações de Tratamento de Água).
5 Gestionar a disponibilidade e qualidade de energia elétrica e internet/comunicação
6 Valorizar os produtos locais na alimentação escolar.
7 Otimizar e planejar o trabalho das máquinas evitando deslocamentos desnecessários.
8 Apoiar o desenvolvimento da capacidade de gestão e marketing de forma a promover
a valorização do local/produto regional.
9 Oferecer recursos humanos e técnicos, contribuindo para a obtenção célere de
licenças.

Eixo 7 - Desenvolvimento econômico
1 Criar um ambiente de segurança e desburocratização para investimento e inovação.
2 Agregar valor na agroindústria, com foco na vocação para suínos, leite, frango,
agroindústria familiar.
2.1 Melhorar a infraestrutura.
2.2 Conectar o produtor à tecnologia/inovação.
3. Incentivar a Indústria têxtil, calçadista, metal/mecânica, plástica e moveleira
afirmando-se em uma liderança regional, através da formação de mão de obra,
consolidação de marca e missões empresariais.
4. Fomentar empresas locais para fabricar.
4.1 Incentivar na Agroindústria a cultura de cooperação.
4.2 Promover orientação Financeira.
4.3 Articular o alinhamento entre produção intelectual/academia e a produção,
incluindo educação empreendedora/de inovação.

Eixo 8 - Meio Ambiente ESTRATÉGIAS
1 Evidenciar o programa de saneamento básico – resíduos sólidos urbanos/coleta
seletiva.
2 Dedicar-se na captação de recursos para construção ETE’s, ETA´s.
3 Implementar pontos de coleta – eco pontos, distribuídos por bairros ou zonas.
4 Implementar em conjunto com a rede de ensino um cronograma de Educação
Ambiental para o meio urbano e rural.
5 Incentivar composteiras comunitárias ou próprias.
6 Preservar nascentes e cursos de água.
7 Incentivar fiscalmente quem atua sustentavelmente.
7.1 Mapear e georreferenciar nascentes e cursos d’agua.
7.2 Promover o monitoramento da qualidade da água no meio urbano e rural
(superficial e subterrânea).
8 Incentivar o reflorestamento, paisagismo e preservação de APP’S e aumentar a
arborização urbana.
9 Assegurar que novas obras do Município sejam sustentáveis e que nas existentes se
analise a incorporação dessas práticas.

Eixo 9 - Administração Popular Cidadã
1 Revisar a participação popular e cidadã nos conselhos municipais – meio urbano e
rural.
1.1 Estimular a participação dos jovens e entidades nos conselhos.
1.2 Designar reuniões fixas e recorrentes dos conselhos e do Conselho
Comunitário de Gestão.
1.3 Criar programas de educação voltados à transparência e participação
popular.
1.4 Implementar ferramenta de consulta e participação aos cidadãos.

