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FREDERICO NOVO 

FREDERICO DO POVO 

O nosso plano de governo para o período 2017/2020 busca apresentar uma 

proposta de desenvolvimento sustentável gerador de inclusão social e melhorias na 

qualidade de vida para todas as pessoas. Neste plano destacamos as áreas da Saúde, da 

Educação, do desenvolvimento rural e da Gestão democrática e Participativa como 

temas que receberão uma atenção prioritária do nosso Governo. 

O plano oferece algumas diretrizes, mas está aberto para complementação e 

ajustes através do diálogo permanente que faremos com a sociedade, antes e após as 

eleições. Segue, então, abaixo alguns pontos do nosso plano de Governo. 

1. GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

- Implantação do orçamento participativo 

- Fortalecimento dos conselhos municipais 

- Realização de Audiências Públicas, Conferências e Congressos Municipais 

- Relação de diálogo, respeito e valorização do funcionalismo mantendo um 

canal aberto para encaminhar assuntos de interesse da categoria e do poder público 

municipal 

- Criação do conselho de desenvolvimento sócio-econômico e da ouvidoria 

pública municipal 

- Criar a sala de Gestão para acompanhar todos os projetos e ações 

governamentais, ligada a Secretaria de Planejamento 

 

2. SAÚDE 

- Compromisso com as diretrizes do SUS (Integralidade, Participação Popular, 

Universalidade, Descentralização e Regionalização, Equidade e Controle Social) 

- Criação de Fundação pública para administrar o HDP, UPA e SAMU, e 

viabilizar o atendimento integral pelo SUS para Frederico e região 

- Abertura da UPA, para atendimento de urgência e emergência 

- Criar o turno da noite para atendimento no posto de saúde central 



- Valorização do Programa mais médico e do SUS 

- Capacitação dos Agentes de Saúde e valorização do Conselho Municipal de 

Saúde 

- Lutar pela instalação do Centro de Oncologia no HDP 

- Criar teleagendamento de consultas nas Unidades Básicas de Saúde 

- Zelar pela aplicação do mínimo constitucional em saúde 

- Compromisso com a estratégia de Saúde da Família, Atenção primária e com 

as pactuações e organização de rede de saúde regionalizadas e solidárias 

- Compromisso com a implantação de práticas e terapias alternativas pelo SUS, 

conforme legislação federal 

 

3. EDUCAÇÃO 

 - Compromisso com a aplicação do mínimo constitucional em educação 

 - Promoção de uma política educacional inclusiva, que busque a igualdade e se 

constitua dentro dos princípios de gestão democrática 

            - Valorização dos trabalhadores em educação (professores e funcionários de 

escola) 

 - Promover a formação continuada dos trabalhadores em educação 

 - Atendimento pleno da educação infantil e fundamental, ampliando as vagas nas 

creches e pré-escola 

 - Promover melhorias na estrutura física das escolas e na merenda com aquisição 

de produtos da agricultura familiarou de agroindústrias familiares locais.  

           - Qualificar o transporte escolar 

 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - Implantação da política de assistência social em conformidade com a SUAS 

- Adoção de programas que objetivem a inclusão social e a promoção da 

autonomia 

- Rejeição de práticas meramente assistencialistas 

- Criação do restaurante popular 

- Atuação integrada com as políticas de qualificação profissional e geração de 

trabalho e renda promovendo e desenvolvendo a economia solidária 



 

5. PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

 - Implantação de mecanismos responsáveis pelas políticas públicas voltadas à 

igualdade racial, de gênero, às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. 

 - Promover políticas de inclusão 

 

6. CULTURA 

 - Integração ao Sistema Nacional de Cultura, com a criação de órgãos gestores, 

fundos públicos, conferências e conselhos participativos 

 - Valorização e proteção da diversidade cultural bem como do patrimônio 

material e imaterial, elementos fundamentais da nossa cultura 

- Ampliação de equipamentos culturais, criando e qualificando, entre outras 

coisas, bibliotecas e espaços de produção cultural, teatro, audiovisual, música e dança; 

- Investimento em circuitos culturais e iniciativas de promoção de cultura, 

criando estímulos para o desenvolvimento econômico e a geração de trabalho e renda 

nesta área 

- Elaboração de agenda cultural com ampla divulgação 

- Garantia do direito constitucional de livre manifestação e uso dos espaços 

públicos, valorizando a arte de rua e a organização políticas de jovens 

 

7. DESENVOLVIMENTO RURAL 

- Promover, fomentar e valorizar a agricultura familiar e as agroindústrias.  

 - Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

 - Reestruturar o departamento técnico valorizando os profissionais existentes 

 - Montar um cronograma, juntamente comas as demais instituições 

(Universidades, IFFarroupilha, Emater, STR, Conselho Agropecuário, Sistema S....) 

para formação e capacitação de agricultores.Dar ênfase a produção agroecológica. 

 - Montar programas de incentivo na produção animal, principalmente a 

bovinocultura de leite, suinocultura, avicultura, apicultura e piscicultura. Valorizar as 

associações dos agricultores dando todo apoio e incentivo. 



 - Incentivar a produção e comercialização de frutas adequadas as características 

do nosso clima e solo, respeitando a aptidão do agricultor. 

 - Organizar grupos de agricultores por regiões do município, repassando 

máquinas e equipamentos para facilitar o trabalho. Os grupos terão autonomia gerencial, 

financeira e organização própria. 

 - Melhoria na pavimentação das estradas, reforma e construção de pontes 

 - Incentivo através da formação, capacitação e acompanhamento técnico mais 

intensivo para os filhos dos agricultores que optarem por permanecer no meio rural e 

que querem se preparar melhor para gerir a unidade produtiva familiar. 

 - Fortalecer as iniciativas de agroindustrialização com apoio a produção da 

matéria prima, industrialização e comercialização dos produtos da agroindústria 

familiar, gerando mais empregos e renda no meio rural do município. 

 - Reestruturação do SIM - Serviço de Inspeção Municipal, com novos 

profissionais (médico veterinário, engenheiro de alimentos e outros). Buscar a 

equivalência ao SUSAF para que os produtos de nossas agroindústrias possam ser 

comercializados em todos municípios do Rio Grande do Sul e aumentar sua 

participação no mercado institucional (escolas, universidades, presídios, hospitais 

públicos entre outros). 

 

8. DESENVOLVIMENTO URBANO 

- Implantação do transporte coletivo interligando os bairros e os diversos setores 

de nosso município. 

- Política clara de valorização dos meios de transporte alternativos (ciclovias) 

- Gerenciamento dos resíduos sólidos, implantação da coleta seletiva em todo 

território municipal e tratamento do esgoto sanitário e ampliação da canalização do 

esgoto pluvial 

- Melhoria das vias públicas, iluminação e passeios. Adequação a acessibilidade 

universal. 

- Incentivo a economia popular solidária e aos projetos de desenvolvimento 

econômico 



- Pensar o desenvolvimento local com uma estratégia de desenvolvimento 

regional 

- Potencializar as indústrias, os comércios e os serviços locais como 

instrumentos geradores de emprego, renda e desenvolvimento sócio-ambiental 

- Política de compras municipal que valorize os sistemas locais de produção e de 

serviços 

- Valorização do planejamento urbano com ampla participação popular 

- Apoio a realização da Expofred e de feiras regionais com participação das 

instituições parceiras 

 

9. FINANÇAS PÚBLICAS 

 - Transparência na gestão, com adoção de mecanismos de controle interno e de 

modelos eletrônicos de compras e licitações 

 - Responsabilidade fiscal e lutar por uma maior participação dos municípios na 

receita fiscal 

 - Melhorar a arrecadação de receitas próprias e fortalecer o setor de fiscalização 

 - Qualificação dos agentes públicos para captação de recursos em sintonia com o 

governo Estadual e Federal ou através de agências de fomento 

 - Condicionamento da concessão de incentivos fiscais aos sistemas locais de 

produção, priorizando as pequenas e médias empresas, com garantia de metas de 

geração de emprego 

- Criar a sala de investimento para fomentar e viabilizar investimentos e o 

empreendedorismo 

 

10. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 

 - Implantação de políticas transversais para a juventude, que visem a 

emancipação e o desenvolvimento integral dos jovens, primando por uma nova 

articulação entre educação e trabalho e proporcionar novas políticas culturais para o 

desenvolvimento do tempo livre e da experimentação próprias da juventude 

 - Estímulo aos mecanismos de participação e criação do conselho municipal de 

juventude 

 - Criação da coordenadoria municipal da juventude ligada diretamente ao 

gabinete do prefeito 



 

11. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

 - Realização da conferência para mulheres e elaboração do plano municipal de 

políticas públicas 

 - Fomentar o empoderamento das mulheres, a igualdade de gênero e combater a 

violência 

 - Criação de centros de referência e casas abrigo para vítimas de violência 

doméstica 

 - Criação da coordenadoria de políticas públicas para mulheres 

 

12.LAZER E ESPORTE  

- Proporcionar atividades e espaços para o lazer e o esporte aproveitamento de 

espaços públicos e comunitários (Escola Aberta).  

- Incentivar atividades de cultura, lazer, integração e formação 

- Criação ou remodelação de praças públicas nos bairros 

- Construção de um Ginásio Municipal poliesportivo 

- Resgatar o parque municipal para atividades de lazer 

- Rua do Povo (fechar a rua do comércio nos domingos e feriados para lazer, 

cultura e diversão) 

- Preservar e qualificar o uso do Parque da Faguense 


