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Unidos Por Porto Lucena:
Coragem Para Mudar,
Competência Para Fazer!
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ì Assegurar um sistema se trânsito e mobilidade urbana com sinalização e 
estrutura adequada aprovada pelos órgãos fiscalizadores, onde garanta 
aos munícipes segurança.

ì Manter e ampliar ações de recuperação e construção de bueiros e 
pontes na zona rural.

ì Garantir a manutenção dos acessos às propriedades.

ì Buscar recursos para recapeamento das ruas e avenidas do município.

ì Garantir e ampliar os serviços de recuperação das estradas do 
município.

ì Revisão de todo o parque de máquinas.
ì Reativar o britador, reduzindo custos para as pavimentações e 

recuperação asfáltica e contra partida de pedras para passeios.
ì Fomentar as associações das redes de água e incentivar novas.
ì Criar espaços de lazer e estruturar os já existentes, garantindo espaços 

organizados, limpos e iluminados, proporcionando segurança e 
tranquilidade a população.

ì Apoio aos órgãos de segurança de nosso município, brigada militar e 
policia civil. 

ì Garantir e ampliar o serviço de iluminação pública de qualidade.

ì Implantação de programa municipal de esporte e qualidade de vida, 
com manutenção e ampliação de torneios e campeonatos de futebol, 
voleibol, bocha, truco, canastra, além de incentivo ao lazer e atividade 
física, contemplando caminhadas, corridas de rua, ciclismo e 
programação para a terceira idade.

ì Apoiar as comunidades do interior na realização do SOL à SOL.
ì Incentivar e apoiar a criação e a manutenção de escolinhas para a 

prática de esportes de diferentes segmentos.

ì Disponibilizar toda estrutura das dependências do CRAS e demais 
instalações, buscando desenvolver atividades que proporcionem a 
inclusão das pessoas, especialmente aquelas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social.

ì Desenvolver as atividades que contribuam para o resgate do 
autoestima, qualificação  profissional, ações de proteção e de apoio em 
situações de risco, diretamente ou através de convênios com órgãos ou 
entidades da sociedade civil ou de outras esferas de governo.

ì Manter e aperfeiçoar todos os programas e projetos relacionados ao 
atendimento da terceira idade, PPDs, CRAS, cursos de formação, 
oficinas de músicas, danças, informática, atividades esportivas e 
recreativas.

ì Regulamentar através de lei municipal o SUAS – Sistema Único de 
assistência Social, atualização da Lei de benefícios Eventuais e RH  - 
SUAS.

ì Manter e ampliar a organização do Natal, Páscoa e demais eventos, 
disponibilizando recursos e realizando parcerias com entidades e 
comércios para ornamentação, confecção de enfeites para praça, ruas 
e avenidas da cidade.

ì Formação e qualificação permanente dos profissionais que atuam na 
política de Assistência Social, visando qualificar o atendimento aos 
usuários.

ì Incentivar a produção cultural e lazer para as pessoas idosas.
ì Promover cursos de capacitação profissionalizantes para a comunidade.

OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ESPORTE E LAZER  

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ì Colocar em pleno funcionamento a fábrica de queijos e derivados.

ì Garantir apoio técnico ambiental a toda a polução que possui 
propriedades em Apps do rio Uruguai e afluentes.

ì Facilitar a inclusão dos agricultores em programas que visem o aumento 
de produção e melhoria nas condições de habitação e saneamento.

ì Ampliar os subsídios nos serviços realizados aos produtores, bem como 
auxiliá-los no encaminhamento das demandas junto a órgãos de 
licenciamento de atividades agropecuárias. 

ì Incentivo para abertura e manutenção de agroindústrias.

ì Implantar viveiro municipal, com o cultivo de mudas frutíferas, 
ornamentais e nativas da região.

ì Incentivo e criação de projetos para o desenvolvimento de atividades 
de piscicultura e apicultura.

ì Incentivo ao produtor de leite, suinocultor.

ì Implantar programa que reduz o custo da hora máquina para 
agricultores.

ì Implantar programa de assistência técnica rural.

ì Manter e ampliar o sistema troca-troca de sementes de milho e 
pastagens.

ì Apoiar e incentivar o homem do campo, dando amparo técnico na 
diversificação de atividades rurais e também a diversificação de 
culturas.

ì Implantar programa de monitoramento de atividades poluidoras no 
município.

ì Manter e melhorar o programa de coleta seletiva de lixo.

ì Incentivo a capacitação de produtores e a sucessão familiar.
ì Incentivo e criação de projetos visando o turismo rural.

ì Manter e aprimorar o programa PROERD (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência).

ì Manter e intensificar o incentivo a estudantes de nível técnico e 
superior que buscam qualificação fora do município.

ì Aprimorar o programa da merenda escolar.
ì Garantir o acesso a escola de alunos do meio rural.

ì Promover atividades de integração entre os jovens como: gincanas, 
campeonatos esportivos, premiações, orientações sobre saúde.

ì Implantar programa de turno inverso nas escolas municipais, 
oferecendo oficinas como capoeira, dança, aulas de reforço, teatro e 
demais áreas.

ì Equipar os laboratórios de informática.

ì Implantar programa nas escolas de educação de trânsito e educação 
ambiental.

ì Qualificação técnica do corpo docente.
ì Aprimorar juntamente com a APAE (Associação dos pais e amigos 

excepcionais), ações prevenção, orientação. Prestação de serviços com 
atendimento clínico e pedagógico, apoio a família, direcionando a 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência.

ì Criar salas de recursos multifuncionais, oriundos do recurso salário 
educação, visando universalizar o atendimento a todos os alunos da 
rede pública municipal.

ì Implantação de Creche de 0-3 (anos), em tempo integral.
ì Resgatar o trabalho em rede (RAE- Rede de Apoio as Escolas).

ì Implantar a informatização da administração escolar de todas as 
escolas da rede municipal.

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO 
E MEIO AMBIENTE

 EDUCAÇÃO

 A seguir as inovações e implementações que serão 
executadas na gestão 2021-2024, pela coligação Unidos por 
Porto Lucena: Coragem para mudar, Competência para fazer.

 Destaca-se que as inovações e ampliações mencionadas 
neste plano de governo, não se limitam aqui, este plano é 
somente para balizar o projeto de gestão do município, a 
implantação e aprimoramentos das ações podem ser revistas a 
qualquer momento em que a população demandar prioridades. 
O principal foco desta administração é a participação popular 
nas decisões.

 O presente plano de governo, apresenta de forma 
resumida os principais eixos e ações que servirão de suporte 
para a elaboração de novos projetos, onde o principal objetivo 
e atender as demandas da comunidade. Os métodos que serão 
adotados pela administração serão baseados nos princípios 
const i tuc iona i s  da  Publ ic idade,  Economic idade, 
Transparência, Imparcialidade e Moralidade.

PLANO DE GOVERNO
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ì Realizar uma reestruturação administrativa para servir a comunidade, 

visando redução de despesas, bem como o aprimoramento da máquina 
pública.

ì Implantação do projeto “Gabinete de portas abertas”, facilitando 
acesso ao prefeito, garantindo transparência no trabalho.

ì Implantar o programa vice-prefeito ativo na sociedade, com finalidade 
de prestar apoio administrativo para gestão do município, como 
também acompanhar ações e solicitações de serviços juntos as 
munícipes de Porto Lucena-RS.

ì Formar uma Comissão de Gestão para a elaboração de projetos, 
subsidiar a administração na captação de recursos.

ì Realizar núcleos no interior do município, para dialogar sobre 
prioridades de cada comunidade, fazer um governo participativo.

ì Qualificar periodicamente os servidores públicos municipais.
ì Valorizar o servidor público.
ì Garantir o pleno funcionamento dos conselhos municipais.
ì Atrair investidores para o município.
ì Trabalhar de forma estratégica e planejada entre todos os setores da 

administração municipal.
ì Implantar programa de planejamento orçamentário, para garantir o 

equilíbrio financeiro da máquina pública.
ì Proporcionar diálogos entre os setores do Poder executivo, troca de 

experiências para conhecimento do processo desenvolvido dentro da 
Administração pública.

ì Zelar pelo Fundo de aposentadoria do Servidor, garantir a continuidade 
e qualidade deste importante fundo.

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2

3

ì Implantar programa saúde do Idoso.

ì Retomada dos grupos de hipertensos e diabéticos, roteiro de consultas 
médicas no interior e vilas do município, realizando aferimento de 
pressão arterial, teste de diabetes, distribuição de medicamentos, 
exercer um contato preventivo.

ì Fortalecer os convênios com laboratórios bioquímicos, para facilitar 
exames laboratoriais dos munícipes.

ì Manter e aperfeiçoar os serviços de atenção primária, relacionados a 
saúde preventiva, com o apoio do NAAB e NASF, disponibilizando 
atendimento básico gratuito e humanizado a toda a população, sem 
distinção, tanto da área médica, odontológica, saúde da criança, da 
mulher, do homem, gestantes, terceira idade. Desta forma, 
proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os munícipes.

ì Manter e qualificar todos os convênios firmados junto aos órgãos de 
saúde, bem como estreitar a parceria com todas as esferas de governo, 
com vista a facilitar o acesso da população a esse serviço.

ì Manter atendimento no posto de saúde da vila Defesa Civil, e estudar 
com a comunidade a viabilidade de reabertura dos postos de saúde do 
interior. 

ì Implantação de veículo exclusivo para transportar pacientes de 
radioterapia, quimioterapia e hemodiálise.

ì Criar grupo de tabagismo e alcoolismo com prescrição de 
medicamentos.

ì Manter a farmácia básica abastecida com a medicação da rede básica, e 
adquirir medicamentos que a população necessita e que estejam ao 
alcance do município, sempre a disposição do paciente necessitado, e 
fortalecer parceria com o Governo do Estado.

ì Dar garantia de acesso a população através do conselho municipal de 
saúde para avaliação de prioridades e participar da gestão da saúde 
pública do município.

ì Formação e qualificação permanente dos profissionais que atuam nas 
unidades básicas de saúde, visando qualificar o atendimento aos 
usuários.

ì Garantir a humanização na prestação de serviços de saúde, desde a 
recepção até o atendimento médico. 

ì Conservar a frota dos veículos da secretaria municipal de saúde 
principalmente as ambulâncias.

ì Implantar políticas públicas de combate às drogas.
ì Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes 

acamados, doentes crônicos pela equipe de saúde.
ì Implantar programa de saúde física de acesso a toda a comunidade, 

com aulas de zumba, academia, professor de Educação física, 
nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta.

ì Valorizar o comércio local, incentivando a população a realizar suas 
compras no próprio município.

ì Desenvolver atividades que contribuem para a valorização e divulgação 
das potencialidades turísticas existentes.

ì Fomentar o turismo no município, resgatar as tradições étnicas, as 
festas das etnias.

ì Incentivar a instalação de indústrias no município.
ì Fomentar empreendedores para investir no turismo rural, uma grande 

potencialidade do nosso município, a pesca, o rio Uruguai, o passeio de 
barco.

SAÚDE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO


