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A grande mudança!

Há 16 anos em Não-Me-Toque, iniciou-se uma grande transformação social, econômica e de postura política. O
nosso Município voltou a crescer e se desenvolver.

Neste período administrativo o Município recebeu importantes obras na educação, melhorando assim a qualidade
do ensino e valorizando as Escolas Municipais. O esporte foi tratado como política pública e se tornou instrumento
da formação educacional e da integração social. A qualificação dos serviços sociais foi fundamental para melhoria
da qualidade de vida de nossa população. Aos Servidores Públicos Municipais foram proporcionadas melhores
condições de trabalho, com salários pagos em dia.

A infraestrutura urbana e a trafegabilidade melhoraram significativamente, pois as obras foram planejadas e bem
executadas. A habitação teve prioridade nas ações de governo, minimizando o déficit habitacional.

Em segurança pública, foi investido significativamente e teve importante parceria com as empresas locais. A cultura
e o turismo impulsionaram o desenvolvimento do comércio e o fortalecimento dos grupos étnicos. As famílias do
campo foram empreendedoras, fortalecendo nossas agroindústrias. O atendimento dos serviços no interior se
tornou mais fácil e rápido, pois renovamos o parque de máquinas, sendo inquestionavelmente a maior renovação
de maquinário da história de Não-Me-Toque.

Iniciamos uma verdadeira transformação no meio ambiente, criando diversas campanhas ambientais, estimulando
práticas sustentáveis e principalmente a conquista da municipalização das licenças ambientais. Na área da saúde,
somos o único Município à assumir a responsabilidade do Plantão Médico e nem por isso deixamos de investir nos
programas de prevenção, no transporte de pacientes ou no encaminhamento de exames médicos. O distrito
industrial que era um sonho, se tornou realidade, com uma infraestrutura adequada para o desenvolvimentos das
empresas.

É tempo de crescimento acelerado, da promoção da sustentabilidade ambiental, de atitudes firmes para uma
gestão pública moderna e eficiente, de novas posturas, com a credibilidade de um passado de realizações e um
olhar com sensibilidade social. O futuro é agora. E é por isso que apresentamos para a comunidade não-me-
toquense, o Plano de Governo da Coligação – Não-Me-Toque no Rumo Certo!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Administração

• Reformar a estrutura do prédio do Centro Administrativo Municipal, com implantação de 

Acessibilidade Física.

• Restaurar e Reformar o Prédio do I.E. São Francisco Solano para instalação de um moderno Centro 

Administrativo abrigando todas as secretarias e departamentos municipais.

• Garantir a recomposição anual dos salários com aumento real, para os servidores públicos 

municipais.

• Realizar Concursos Públicos para atender as demandas de pessoal.

• Regulamentar o Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Municipais, 

implantando medidas para reduzir o déficit previdenciário e instituir o Setor de Aposentadorias.

• Instituir o Núcleo de Apoio ao Servidor, para que quando o mesmo ingressar no serviço público 

municipal e durante o estágio probatório, tenha orientação técnica e de gestão.

• Instituir a nova lei que regulamenta os serviços insalubres no Município com capacitação contínua.

• Dar continuidade ao Programa de Capacitação Continuada dos Servidores Públicos Municipais.

• Regulamentar a promoção do servidor por merecimento.

• Ampliar e qualificar o incentivo para obras de infraestrutura dos Loteamentos.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Planejamento

• Ampliar e modernizar os sistemas e programas de informática, com integração dos módulos.

• Aumentar a disponibilidade de acesso aos serviços públicos online, via internet. 

• Ampliar a disponibilização de informações no Portal da Transparência.

• Desenvolver programas de desburocratização do serviço público municipal.

• Realizar o Fórum Municipal de Participação Popular, garantindo ampla participação popular na 

formulação e no acompanhamento das políticas públicas.

• Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento estratégico 

participativo.

• Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive os terceirizados, de forma 

transparente e com a participação do cidadão.

• Elaborar o Plano Diretor Municipal, em parceria com a Secretaria de Obras e Saneamento e a 

Secretaria de Finanças.



SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Agricultura

• Incentivar a criação e o fortalecimento de Agroindústrias.

• Garantir o Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

• Fomentar a comercialização dos produtos das agroindústrias do Município, no comércio local.

• Incentivar a adequação das agroindústrias, (documentos e estrutura) com adesão ao Sistema de 

Equivalência de Inspeção Sanitária (SUASA ou SUSAF).

• Revitalizar a Feira do Produtor.

• Incentivar a realização de feiras específicas com produtos das agroindústrias (ex. feira do peixe).

• Ampliar os serviços através da Lei de Incentivo a Agricultura Familiar.

• Ampliar a estrutura da Patrulha Agrícola.

• Firmar parceria para terceirização dos serviços da Patrulha Agrícola.

• Implantar o Programa de Pavimentação em Propriedades Rurais com Bacias Leiteiras.

• Dar continuidade ao Programa de Sinalização Viária do Interior.

• Promover cursos e eventos de qualificação para agricultores com parceria público/privada.

• Criar parcerias para implantar o Programa Interior Digital.



SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente

• Instalar a central de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos.

• Implantar a coleta seletiva e elaborar novo projeto de incentivo ao uso de sacolas diferenciadas 

para o acondicionamento do lixo seco e lixo orgânico.

• Operacionalizar a central de triagem e o aterro de resíduos sólidos da construção civil e de podas.

• Implantar as metas do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

• Continuar com a realização de campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos, resíduos 

volumosos, pneus e lâmpadas fluorescentes.

• Incentivar a implantação da logística reversa de resíduos e a criação da associação de catadores 

de materiais recicláveis.

• Implementar a Lei da Moeda Verde. 

• Ampliar Ações de Saneamento Básico, implantando metas do Plano Municipal de Saneamento 

Básico.

• Gestionar junto a CORSAN a implantação de projeto de rede coletora e estação de tratamento de 

esgotos domésticos ou rediscutir o contrato de concessão. 



SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente

• Intensificar as ações de fiscalização para eliminar o despejo de esgoto nas redes pluviais e propor 

sistema de cloração em prédios para eliminação de mau cheiro.

• Aperfeiçoar os Serviços de Licenciamento Ambiental.

• Intensificar a Fiscalização Ambiental em depósitos irregulares de lixo e/ou descarte.

• Monitorar continuamente e aperfeiçoar a arborização urbana, conciliando aspectos como 

acessibilidade nas calçadas, urbanização, bem estar e ecologia por meio da substituição das espécies 

e o replantio por outras mais adequadas.

• Criar programa de identificação e conservação das nascentes.

• Estudar e Elaborar legislação própria, para regularização fundiária de áreas de preservação 

permanentes (APPs).

• Desafetar e unificar as áreas verdes no município.

• Promover a educação ambiental por meio de iniciativas junto às escolas, intensificando parcerias com 

as empresas locais e a Secretaria Municipal de Educação.

• Estimular e apoiar iniciativas próprias da comunidade para requalificação ambiental de áreas 

públicas e privadas, incentivando a prática da conservação.



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Captar recursos federais para ampliar o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.

• Ampliar vagas do CEI – Centro de Educação Integrada.

• Criar um programa de descentralização das oficinas para crianças, adolescentes, jovens, idosos...

• Ampliar vagas do Programa Família Integrada.

• Revitalizar o espaço para atendimento do CREAS – Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social, Conselho Tutelar  e Administração do Abrigo Institucional.

• Melhorar a estrutura do Cemitério Municipal e construir uma Capela Mortuária Municipal.

• Estimular a Iniciativa Privada e estabelecer parceria para atendimento aos Idosos.

• Ampliar cursos de qualificação e capacitação às famílias beneficiadas por Programas Sociais.

• Viabilizar parcerias para manter o Abrigo Institucional em Não-Me-Toque.

• Ampliar e garantir a realização do Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher

• Criar Departamento de Políticas para Jovens e Mulheres.

• Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de jovens em projetos e 

atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio ambiente, sustentabilidade, 

cidadania e conscientização política. 



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento

• Estimular o Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços  através de Políticas 

Públicas de Incentivo.

• Incrementar a oferta de Cursos Técnicos Profissionalizantes através do IFF/Pronatec/SENAI e outras 

organizações, para qualificação de mão-de-obra.

• Pleitear junto ao Instituto Federal Farroupilha a transformação do Centro de Referência em Polo 

Universitário.

• Ampliar, Incrementar e Monitorar a implementação do Programa Passeio Seguro – com 

padronização das calçadas, da arborização,  instalação de lixeiras e bancos e sinalização de ruas.

• Ampliar e acompanhar a adesão de pessoas físicas e jurídicas ao Programa Jardim do Alto Jacuí, 

através de Adoção de Espaços Públicos (trevos, canteiros, rótulas e praças dos bairros). 

• Dar continuidade a implementação da Lei Geral  e do Projeto REDESIM (Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios), através da parceria com  SEBRAE 

e ACINT: intermediando capacitações, viabilizando as compras municipais em empresas MEI...



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

• Fomentar a geração de empregos através do atendimento no Balcão do Trabalho.

• Fomentar o comércio local e promover a Semana do Cliente em parceria com a ACINT.

Turismo

• Projetar, buscar recursos e estruturar o Parque Municipal de Eventos Bürgel.

• Implementar, fortalecer e investir nos Roteiros e Atrativos Turísticos.

• Buscar verbas Estaduais e/ou Federais para implantar Programas/Ações com finalidades turísticas

• Dar incentivo às Associações Culturais do Município.

• Continuar a participação no processo de operacionalização e organização dos Eventos Oficiais que 

projetem o município.

• Organizar e difundir programas anuais de festas e diversões públicas que tenham interesse turístico.

• Analisar, planejar , coordenar e propor políticas de ação visando valorizar os aspectos de interesse 

turístico do Município.

• Criar um espaço para demonstrar o ciclo de evolução da Agricultura de Precisão e sua importância 

para o município de Não-Me-Toque reconhecido como “Capital Nacional da Agricultura de Precisão”.

• Unificar os Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Educação

• Concluir a construção da EMEI Ciranda da Alegria no Loteamento Porto Bello.

• Ampliar vagas na Educação Infantil.

• Melhorar e ampliar a infraestrutura das Escolas Municipais (calçadas externas, acessibilidade, salas de 

aula novas, pátios internos das escolas com coberturas).

• Manter a boa qualidade do transporte escolar gratuito.

• Integrar a Família do Processo Escolar.

• Criar uma política de governo que subvencione o transporte dos estudantes universitários.

• Promover a melhoria dos índices educacionais do município com equipe multidisciplinar, apoio 

psicológico, psicopedagógico, escolas de turno integral, ampliação de oficinas no contra-turno.

• Cumprir o Plano Municipal de Educação.

• Adaptar o prédio da SMECD para acessibilidade física.

• Concluir a construção da EMEF Amália Kerber (06 salas) e Escola do Bairro Vila Nova (12 salas).

• Informatizar e interligar as Escolas Municipais, e fomentar a Difusão Cultural nas Escolas.

• Implantar novos projetos em continuidade aos já existentes e oficinas em turno inverso: dar 

continuidade as oficinas de violão, coral infantil e infanto juvenil na Casa da Cultura e implementar 

outros.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Cultura

• Continuar os investimentos na Casa da Cultura, Biblioteca Pública, Banda e Coral.

• Garantir a execução do Plano Municipal de Cultura – apoiando as entidades culturais.

• Criar equipe habilitada para elaboração e captação de recursos estaduais, federais e da iniciativa 

privada.

• Unificar os Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.

• Promover e apoiar eventos de caráter cultural.

Esporte

• Modernizar o Estádio Dr. Waldomiro Graeff com Centro de Esporte e Lazer.

• Conservar e melhorar a infraestrutura dos espaços voltados as práticas esportivas e de lazer.

• Criar projeto que contemple a realização de jogos escolares, torneios e campeonatos.

• Ampliar a promoção dos Campeonatos Municipais com diversificação de modalidades esportivas.

• Apoiar as Entidades Esportivas, através da Lei Municipal de Política do Desporto.

• Buscar recursos para Instalação de novas Academias ao Ar livre.

• Incentivar Escolinhas Esportivas nos bairros e localidades do Município.



SECRETARIA DE FINANÇAS

• Realizar o recadastramento imobiliário com georreferenciamento.

• Ampliar e garantir a autonomia ao contribuinte via internet para emissão de IPTU, ISSQN, 

Certidões, amenizando as filas com a desburocratização do serviço público.

• Aprimorar ações de auxílio ao comércio e serviços, visando o aumento da receita.

• Manter o controle mensal das receitas e despesas municipais.

• Integração digital das secretarias.

• Digitalizar documentação de arquivo.

• Manter e revitalizar o Programa de Incentivo à Arrecadação – Natal Étnico Premiado.

• Manter a Adesão do Programa Nota Fiscal Gaúcha do Governo do Estado.

• Atualizar, aprovar e realizar o PMAT – Programa Municipal de Administração Tributária



SECRETARIA DE GABINETE
• Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse de recursos voluntários.

• Criar uma identidade visual padrão para o serviços públicos municipais: padronizar equipamentos, 

mobiliários, frota, placas de identificação dos prédios públicos. 

• Fortalecer e dar maior visibilidade às ações do PROCON Municipal.

• Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e preventivas, tais 

como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde...

• Apoiar e incentivar os Conselhos Municipais, garantindo a participação efetiva nas políticas públicas. 

• Otimizar o uso da Cidade Digital, através de softwares (programas), aplicativos, entre outros.. 

visando ampliar seu acesso, pontos de acesso e a velocidade de conexão.

• Implantar Programa para Atingidos por Sinistros (Defesa Civil).

• Criar o Plano de Prevenção a catástrofes.

• Ampliar o Sistema de Videomonitoramento com Instalação de Novas das Câmeras de Segurança

• Criar o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Segurança Pública.

• Dar continuidade na gestão integrada de segurança pública municipal com representantes da 

sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais. (Prefeitura, BM, Polícia 

Civil, ACINT, Consepro).



SECRETARIA DE HABITAÇÃO

• Concluir o empreendimento Condomínio Residencial Vila Nova I.

• Executar o empreendimento Residencial Vila Nova II e III através de construções 

habitacionais no formato horizontal ou vertical.

• Executar o Programa Minha Casa Minha Vida no Núcleo Habitacional Alfredo Alzirio Roos

III;

• Expandir o Programa de Permissão de Uso, através da construção de moradias em lotes do 

Município, a fim de atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

• Promover o reassentamento de famílias residentes em Áreas de Preservação Permanente e   

Áreas de Risco.

• Ampliar a captação de recursos e a oferta de habitações de interesse social.

• Viabilizar o acesso à habitação de interesse social por meio de parcerias público-privados.

• Intensificar o Programa de Reformas Habitacionais, focando em famílias residentes em 

habitações precárias ou improvisadas, além das coabitações.

• Viabilizar Programa Social de apoio à regularização fundiária, em parceria com a 

Procuradoria Jurídica do Município.



SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques com projetos que inibam a 

criminalidade e eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação 

pública e colocação de luminárias mais eficientes.

• Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de georreferenciamento, 

oferecendo maior controle e eficiência.

• Incentivar a construção ou reforma de passeios públicos com acessibilidade.

• Dar continuidade às melhorias de infraestrutura do parque de máquinas.

• Dar continuidade à eficiência na limpeza pública, integrando a comunidade para o incentivo de 

nova consciência de limpeza e o devido destino do lixo doméstico.

• Continuar a fiscalização nas ruas com depósito de materiais de construção, limpeza e lavagem de 

ferramentas em bocas de lobo.

• Realizar estudo dos gargalos da água pluvial na cidade e projetar, a longo prazo, um sistema de 

drenagem com maior capacidade.

• Executar Projetos de Drenagem Pluvial em ruas de frequentes alagamentos: Ex. Ruas Pinheiro 

Machado/Alberto Pasqualini, Ruas Frei Olímpio Reichert/Pinheiro Machado, Rua Centenário, 

Arroio Aquático, Arroio Max, Loteamento Simon.



SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

• Avançar na Implantação da Revitalização do Sistema de Trânsito, com a continuidade do 

Programa de Ampliação e Modernização da Pavimentação Urbana. 

• Gestionar junto a Corsan a execução da Rede de Esgoto e a ETE – Estação de Tratamento de 

Esgoto.

• Manter a limpeza constantes em espaços e terrenos públicos.

• Manter e conservar as estradas vicinais.

• Ampliar a legalização e exploração de saibreiras em pontos estratégicos para diminuição da 

distância do transporte. 

• Dar continuidade à substituição de pontes de madeira por concreto.

• Readequação (alargamento) das atuais pontes, viabilizando a passagem das máquinas e 

implementos agrícolas.

• Contemplar em 100% as residências com redes de água potável no interior do município.

• Elaborar o Plano Diretor Municipal, em parceria com a Secretaria de Administração e 

Planejamento e a Secretaria de Finanças.



SECRETARIA DE SAÚDE

• Manter e qualificar o serviço de atendimento de urgência e emergência, com ordenamento do acesso a 

cirurgias eletivas.

• Aperfeiçoar os sistemas informatizados da Secretaria, com o controle automatizado do fluxo de 

pacientes para consultas e cirurgias especializadas e integração dos prontuários médicos das unidades 

de saúde com outros serviços locais e com a farmácia municipal. 

• Dar continuidade a renovação da frota de veículos para transporte intermunicipal de pacientes.

• Qualificar o serviço de atendimento de urgência e emergência móvel(ambulâncias). 

• Projetar e construir nova unidade de saúde no Bairro Jardim. 

• Reformar e ampliar a Unidade de Saúde do Bairro Martini para implantação do ESF – Estratégia Saúde 

Família.

• Ampliar oferta de exames de média e alta complexidade, com recursos próprios e com a cobrança da 

gestão estadual.

• Ampliar atendimento odontológico especializado (através do CEO – Tapera) e farmacêutico. 

• Ampliar as politicas de valorização e qualificação dos servidores da Secretaria da Saúde. 

• Qualificar e ampliar os Programas de Saúde Preventiva. 

• Otimizar a marcação de consultas, procedimentos e viagens com um ponto de referência único, com 

maior facilidade para o usuário. 



SECRETARIA DE SAÚDE

• Transferir a área administrativa da Secretaria para próximo da nova Unidade de Saúde Central.

• Fortalecer as ações de combate ao câncer, através do apoio às entidades da sociedade civil e com 

o acesso facilitado dos usuários aos exames de diagnóstico. 

• Implantar o atendimento odontológico na área rural com unidade móvel. 

• Ampliar convênios com entidades especializadas para tratamento de dependentes químicos.

• Gestionar a criação de um CAPS Regional para ampliação dos serviços de saúde mental. 

• Gestionar permanentemente junto ao Governo do Estado para regularizar os repasses devidos ao 

município e aos hospitais e para cumprir com o fornecimento de medicamentos, consultas, 

procedimentos e exames de sua responsabilidade.

• Adquirir equipamentos para ampliar a gama de exames oferecidos pelo laboratório municipal.

• Implantar o NASF-Núcleo de Apoio as Equipes de Saúde da Família como estratégia de apoio, 

qualificação e melhoria do atendimento nas unidades de saúde.

• Adquirir e equipamentos e materiais para qualificar e ampliar os atendimentos nas unidades 

básicas de saúde, com a padronização dos postos de saúde.

• Implantar politica permanente de fortalecimento dos hospitais em conjunto com entidades da 

sociedade civil organizada.



Não-Me-Toque certamente vive o melhor momento de sua história. E este é o nosso presente, com

conquistas e reconhecimento. A partir de agora, precisamos planejar e preparar o desenvolvimento dos

próximos anos, construindo aquela que será uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida e

crescimento econômico.

E o crescimento que virá será sustentável, pois nossa cidade será socialmente justa, economicamente viável

e ambientalmente correta.

O Plano de Governo é um desafio que também traz oportunidades de ampliação de espaços, construindo

relações com amplos setores sociais, políticos e provocando a análise crítica e profunda da conjuntura

municipal como um todo.

É buscando isso que trabalhamos incansavelmente nestes 16 anos de Governo Municipal e pretendemos,

continuar construindo no próximo mandato uma cidade cada vez melhor. Serão mais quatro anos de trabalho

intenso, responsável e com resultados expressivos para a nossa gente. Junte-se a nós!

Armando Carlos Roos Pedro Paulo Falcão da Rosa


