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           Apresentamos abaixo as Metas (AÇÕES) a serem executadas na 

Gestão 2021/2024, que iniciarão em 2021. Nesse sentido formaliza o 
previsto no Decreto nº 5.287, de 31/12/2018, sendo acordado entre todas 

as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito em Audiência Pública de 

assinatura do Acordo de Resultados. As Metas previstas serão monitoradas 

e reavaliadas constantemente nos períodos e registrado o monitoramento 

nos Relatórios de Gestão. 

 

Educação 

 

 
1) Ampliar o auxílio do transporte universitário; 

2) Dar continuidade e ampliar o fornecimento de capacitação aos professores, e 

em toda equipe de servidores das escolas municipais, no intuito de seguir 
em busca da excelência em indicadores com o IDEB; 

3) Reestruturar o Plano de carreira do magistério; 

4) Dar continuidade na ampliação da oferta de ensino para crianças da educação 
infantil;  

5) Realizar excursões pedagógicas de lazer para os alunos do município;  

6) Dar continuidade ao fornecimento de uniformes para a educação infantil 

etapa pré-escola e ensino fundamental; 
7) Ampliar e potencializar a APAE com políticas públicas para atendimento dos alunos 

com deficiência;  

8) Manter a frota do transporte escolar com qualidade; 

9) Manter os investimentos necessários para construção, reformas ou ampliações das 

unidades escolares;  

10) Manter diálogo permanente com os respectivos conselhos ligados á área da 

educação;  

11) Melhorar a infraestrutura da SMECD; 

12) Estudar a possibilidade de incluir monitores no transporte escolar a partir de 2022, 

em razão das limitações com a Lei Complementar 173/2020; 

13) Finalizar a implantação do programa de plataforma digital, proporcionando aos 

professores, alunos e pais acesso ao conteúdo digital;  

14) Criar o cargo para profissional de AEE para abertura de sala de atendimento 
educacional especializado;  

15) Implementação da EJA (Educação de Jovens e Adultos), conforme solicitação da 
Promotoria Regional de Educação;  

16) Implantação de um projeto piloto que atenda alunos da rede municipal de ensino 

em turno inverso como forma de oferecer diversas possibilidades de aprendizagem 

aos alunos;  
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17) Executar o acordo de cooperação técnica celebrado com a UERGS em 2019 

buscando desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão; 

18) Implantar o centro integrado de educação, esporte e lazer como espaço de 
convivência, desenvolvimentos de programas educativos, esportivos, socioculturais 

e de lazer. 

 

 

 Cultura 

 
1) Disponibilizar um prédio para o Ponto de Cultura Popular: Cavalhadas, 

Ensaio Pagamento de Promessas e Ternos; 

2) Organizar Oficinas Artísticas Culturais;  

3) Dar continuidade a feira do livro e ampliação com feira do artesanato;  

4) Criar a casa da cultura e um espaço para o Museu preservando nossa 

História com a participação do público/privado;  

5) Implantar a Semana Cultural de Tavares; 

6) Criar o evento anual Corrida de Cavalhadas;  

 

Esportes 
 

 
1) Continuar e ampliar o projeto de atletismo para os alunos das escolas 
públicas municipais, com a disponibilização de pista para treinos junto a 

quadra poliesportiva da 12 de maio; 

2) Construir junto ao Ginásio Municipal e no Balneário da Lagoa dos Patos 

cancha de bocha, aos moldes da cancha já construída na Praia do Farol, 

fomentando assim torneios e campeonatos esportivos;  

3) Disponibilizar área junto a quadra poliesportiva da 12 de maio para a 

realização de torneios e campeonatos amadores na modalidade 7, investindo 

assim na formação de novos atletas;  

4) Continuar realizando junto aos clubes de futebol de 11 do município a 

realização de campeonatos municipais e ou intermunicipais;  

5) Dar apoio as entidades organizadas e regularizadas de praticas de esportes 

off road (trilhas); 

6) Manter e ampliar a realização de eventos terrestres e aquáticos junto á orla 

de nossas praias;  

7) Continuar realizando o campeonato de futsal; 

8) Manter a realização dos torneios esportivos na praça de eventos da Praia do 

Farol; 
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Saúde 
 

 
1) Continuar ampliando o atendimento de especialidades nas unidades de 

saúde; 

2) Manter os programas e projetos atualmente em funcionamento;  

3) Continuar pleiteando junto as demais esferas de governo (Estado e União) a 

ampliação das parcerias na busca de mais recursos para o Município;  

4) Implantar o programa Telemedicina Digital, inovação tecnológica em 

atendimento de saúde através de vídeo chamada;  

5) Manter o convênio com municípios vizinhos para o atendimento no CAPS 

(Centro de atenção Psicossocial); 

6) Habilitação de Pronto Atendimento para HPP (Hospital de pequeno porte);  

7) Habilitação de ambulatório de traumatologia municipal; 

8) Ampliação do serviço de raio X para atendimento regional; 

9) Habilitação de serviço de fonoaudiologia; 

10) Informatização do Pronto Atendimento e da rede básica; 

11) Ampliação de serviços na área de Saúde da Mulher; 

12) Habilitação de saúde bucal; 

13) Criação do programa de prevenção à dependência química e uso de 

entorpecentes em ações conjuntas com a Sec. de Educação e Secretaria de 

Ação Social;  

14) Criar e manter diálogo permanente com os conselhos locais de saúde, 

fortalecendo a participação popular; 

15) Implantar redes de assistência voltada á saúde mental, psicossocial, 

primeira infância, idosos e pacientes portadores de necessidades especiais; 

16) Dar continuidade na renovação da frota de veículos da Secretaria de Saúde 

e Bem Estar;  

17) Manter o atendimento do SAMU a população e a regularização e segurança 

dos colaboradores;  

18) Manter o atendimento de saúde no interior do município e balneários e 

estudar a ampliação deste atendimento.  
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Obras Públicas e serviços urbanos 
 

 

 
1) Continuar ampliando a frota de máquinas da Secretaria de Obras; 

2) Dar continuidade no programa de recuperação e ampliação de pavimentação 
(calçamento) das vias públicas;  

3) Continuar ampliando as redes de esgoto pluvial;  

4) Dar continuidade na construção e recuperação de abrigos de ônibus;  

5) Continuar ampliando e qualificando os serviços de limpeza urbana; 

6) Implantar a coleta seletiva, de resíduos sólido na cidade, interior e praias e 
fortalecer a logística reversa;  

7) Manter e ampliar a prestação de serviços da iluminação pública; 

8) Aquisição de um veículo apropriado para a manutenção de iluminação 

pública no Município;  

9) Implantação de um projeto e firmar convenio com empresas para retirada 

de forma correta sem prejudicar o meio ambiente de sofás, geladeiras, vasos 
sanitários e outros itens que não tem mais utilidade; 

10) Estudar a possibilidade de substituição do calçamento da Avenida 11 de 
Abril (pedras irregulares para pvs); 

11) Melhoramento do pátio de máquinas da Secretaria de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos e da Secretaria da Agricultura, Pesca, Pecuária e 

Abastecimento; 

12) Dar continuidade na aquisição de material de trabalho e uniformes aos 
colaboradores (funcionários) da Secretaria de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos; 

13) Aquisição de um tanque limpa fossa; 

14) Dar continuidade as melhorias de ruas no entorno da cidade e colocação de 
saibro;  

15) Dar continuidade a pavimentação da Avenida 11 de Abril sentido sul e 
norte;  

16) Buscar junto a Funasa recursos para a implantação do sistema de esgoto 
cloacal; 

17) Dar continuidade do calçamento da Rua Marcelo Gama; 

18) Dar continuidade no processo de recuperação dos calçamentos existentes 

eliminando as irregularidades(buracos);  
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Coordenação e Planejamento 
 

 

 
1) Ampliar o Programa de Gestão e Governança, ferramenta inovadora criada 

na atual gestão; 

2) Otimização dos serviços púbicos online (certidões, licenças, entre outros);  

3) Criação e implantação do aplicativo MANUTENÇÃO AQUI (Aplicativo de 

dispositivo mobile gratuito usado pela população para enviar fotos de 
problemas no interior e na cidade para a Prefeitura providenciar soluções;  

4) Aumento gradual do valor do vale alimentação ao funcionalismo público, a 
partir de 2022, em razão das limitações com a Lei Complementar 1073/2020;  

5) Dar continuidade aos cursos de capacitação e o aperfeiçoamento contínuo 
aos servidores municipais; 

6) Estudar a possibilidade do aumento real dos vencimentos do funcionalismo 
público a partir de 2022, em razão das limitações com a Lei Complementar 

173/2020;  

7) Continuar com o canal direto de diálogo entre o poder público e o comando 

da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e CONCEPRO; 

 

Agricultura 

 

 
1) Promover ações conjuntas com a Emater e órgãos afins, os quais busquem 

assistência técnica a produtores, bem como estímulo ao uso da 

informática/internet/bancos de dados/meteorologia; 

2) Continuar apoiando os programas de desenvolvimento rural que privilegiem 

a diversificação da produção;  

3) Continuar estimulando a comercialização direta de produtos pelos próprios 

produtores, em feiras (presenciais) e via plataforma digital;  

4) Continuar apoiando a manutenção e a melhoria da infraestrutura rural 

(estradas e bueiros) e dar suporte à execução de outras melhorias rurais;  

5) Continuar estimulando a agricultura familiar e o agronegócio; 

6) Bovinocultura de corte-Promover a organização do setor;  

7) Buscar convênios e parcerias para elaborar projeto de incentivo na correção 

de solos e qualificação das pastagens; 

8) Buscar parcerias para desenvolver tecnologias reprodutivas, como 

palestras, seminários e cursos, como de inseminação artificial e educação 
sanitária para os produtores de bovinos e ovinos; 
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9) Incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino; 

10) Dar continuidade no projeto de apoio a implantação de novas 

agroindústrias para o melhor aproveitamento da matéria prima produzida no 

município; 

11) Ampliar e incentivar associações e o cooperativismo; 

12) Estimular o sistema de criatórios de peixe em cativeiros;  

13) Formalizar a ‘’ Feira do Peixe’’ na Semana Santa e também fixar uma data 
mensal para a realização da mesma, fomentando a comercialização de 

pescados e aumentando o consumo pela população local; 

14) Reunir e discutir com os conselhos da agricultura a possibilidade de 

diminuir os valores pagos pelos agricultores familiares, pequenos produtores e 

produtores rurais o valor horas/maquinas;  

15) Incentivo a criação de ovinos no município, buscando a certificação e a 

criação do selo qualidade e identificação, agregando valor ao produto oriundo 

do município;  

16) Dar continuidade na aquisição dos kits de irrigação ampliando o número de 

propriedades beneficiadas; 

17) Reafirmar o convenio, junto ao Ministério da Cidadania, do PAA alimentos-

doação simultânea e ampliar o número de famílias beneficiadas e buscar novos 
convênios de incentivo a agricultura familiar; 

18) Continuar dando condições de trafegabilidade de forma adequada a toda 

comunidade através das estradas vicinais; 

19) Identificar as localidades do Município, através de placas para facilitar o 

acesso;  

20) Aquisição de novos implementos agrícolas conforme as demandas dos 

agricultores;  

21) Continuar firmando parceria com veterinários locais, ONG’s para realizar 

atendimento e castração para animais de pequeno e médio porte; 

22) Manter o Seminário ‘’Resina em Foco’’ projeto piloto no Brasil; 

23) Criar a equipe de atendimento rural com extensionista rural, técnico 

agrícola e agente de saúde, atendendo o produtor na sua propriedade. 

 

 

Ação Social 
  

 
1) Ampliação da Cesta sustentável com mais gêneros alimentícios; 

2) Ampliação do Projeto de melhorias de habitação;  

3) Dar continuidade as ações do programa de regularização fundiária no 

espaço urbano;  
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4) Criação do Programa-Rede de Oportunidades (Parcerias com a Rede Pública 

e Privada e a inserção no Mercado de trabalho das pessoas qualificadas nos 
cursos oferecidos pela Secretaria de Assistência Social;  

5) Ampliar as ações ao Projeto da 3º idade e construção de um centro próprio; 

6) Intensificar as Políticas da assistência social em convenio com as esferas 

federal e estadual;  

7) Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade as mulheres em 

situação de violência; 

8) Ampliar as atividades com as crianças, adolescentes e idosos no serviço de 

convivência tais como: ginastica, capoeira, artesanatos, aulas de dança, 

informática, dentre outros; 

9) Manter os serviços do CADÚNICO (Cadastro único) para programas socais; 

10) Manter os serviços e ampliar os cursos oferecidos pelo SENAR/RS em 

parceria com o sindicato rural, secretaria de ação social e CRAS-MATAV, cursos 

com emissão de certificado;  

11) Manter os serviços e aperfeiçoar os benefícios concedidos; 

12) Manter os serviços e ampliar os atendimentos realizados pela secretaria de 

Ação Social e CRASMATAV;  

13) Dar continuidade a realização da Conferência Municipal da Pessoa Idosa;  

14) Dar continuidade a realização da Mostra de Dança;  

15) Manter os serviços e ampliar a realização da Campanha do Agasalho;  

16) Construção do Novo Prédio do CRAS-MATAV, e aquisição de novos 

equipamentos de informática e materiais para uso das oficinas do CRAS;  

17) Manter e ampliar os convênios amparo aos idosos, clínica psiquiátrica, 

instituição de dependência química, casas de passagem entre outros;  

18) Aquisição de móveis e utensílios para o conselho tutelar. 

 

Turismo, Indústria e Comércio 

  
1) Buscar junto aos órgãos competentes liberação para construção de um 

trapiche na lagoa dos patos, que além de propiciar maior embelezamento, 

será mais uma opção de lazer, para assistir ao pôr do sol; 

2) Construção de quiosques de madeira com bancos na orla da lagoa dos patos, 

de forma que possibilite abrigo do sol ás pessoas que desfrutam da lagoa;  

3) Arborização na orla da lagoa dos patos com plantas nativas;  

4) Embelezamento do canteiro da avenida principal que dá acesso à lagoa;  

5) Embelezamento do calçadão, com pintura dos artistas locais destacando os 

atrativos naturais e culturais do Município; 

6) Ampliação e melhorias no CAT – Centro de atendimento ao Turista; 
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7) Firmar parceria com instituições privadas a fim de continuar promovendo 

capacitação aos comerciantes e empreendedores locais; 

8) Buscar capacitação especifica na área de condutor de turismo/condutor 

ecológico para população em geral, a fim de proporcionar melhor conhecimento 
em relação ao nosso patrimônio natural e cultural, e assim, estimular o 

sentimento de pertença pelo Município, possibilitando melhor atendimento aos 

turistas em relação aos nossos atrativos;  

9) Realizar eventos intermunicipais com intuito de promoção e desenvolvimento 

do turismo, aliados a cultura e esporte, com ciclo turismo, esportes náuticos, 

feiras multiculturais, entre outros;  

10) Buscar a implantação de empresas, oportunizando geração de renda e maior 

desenvolvimento econômico;  

11) Continuar realizando as edições da EXPOCACE;  

12) Realizar o Rodeio Crioulo de Tavares no Parque construído pela gestão em 

parceria com os piquetes de laçadores e CTGs locais; 

13) Dar continuidade a realização anual de um Festival de Música Gospel; 

14) Criar um programa de fortalecimento do turismo rural sustentável, focando 
a realidade da cadeia produtiva visando priorizar a agricultura familiar nos 

eixos: econômico, social e ambiental; 

15) Dar continuidade na realização do Festival de Aves Migratórias.  

 

 
 

Meio Ambiente 
 

 

 

1) Criar o Departamento Municipal de Saneamento Básico a partir de 2022, em 

razão das limitações com a Lei Complementar 173/2020; 

2) Criar o Plano Municipal de Educação Ambiental;  

3) Promover seminários, congressos, fóruns, entre outros eventos, que 

possibilitem a troca de experiências sobre Educação Ambiental no município de 

Tavares;  

4) Educação ambiental por meio da implantação de um Plano de Gestão 

Ambiental no âmbito escolar;  

5) Continuar mantendo o bom relacionamento e dialogo junto com o ICMBio – 

Instituto Chico Mendes da conservação da Biodiversidade, buscando os direitos 

dos pescadores, silvicultores e proprietários de terras na área do Parque; 

6) Implantar o processo eletrônico para o tramite das demandas juntas a este 

setor tornando assim mais célere os procedimentos e contribuindo para a 
desburocratização; 
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