
PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL - SÃO JOÃO BATISTA 

 

Prefeito ESTEVAN NASCIMENTO.....................PL                                                                22 
Vice-Prefeito MAURÍCIO NASCIMENTO........PL 

 

22   ÁREAS COM AÇÕES E OBRAS PLANEJADAS 

 

 

1. Priorizar e incentivar instalação de novas INDÚSTRIAS SETORIZADAS e a 

valorização da economia local, criar núcleo de apoio ao setor calçadista, 

prioridade ao comercio local; 

2. Retomada da administração do hospital municipal, e priorização do setor da 

SAÚDE, programa remédio para todos, posto de saúde 24 horas; 

3. Criação de Mercado Público Municipal; 

4. Ampliação e construção de creches Zerar fila de espera,e informatização das 

escolas;  

5. Modernização da distribuição de energia elétrica incentivar energia solar 

fotovoltaica; ajudar a implementar uma subestação, trazer base atendimento; 

6. Investimentos em SANEAMENTO (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos, 

coleta seletiva do lixo com aproveitamento total dos resíduos); 

7. Parceria e Fortalecimento das ONGs protetoras dos animais e zoonoses; 

8. Humanização da assistência social, programas de inclusão social, Moradia; 

9. Incentivar o setor de ESPORTES, valorização do atleta amador 

(descentralização do esporte); 

10.  Melhorias no setor da CULTURA, volta das gincanas municipais 

Interbairros/Unijovem; 

11.  Plano de Incentivo à AGRICULTURA na Área Rural, Energia Rural Cereg; 

12.  Expansão do TURISMO de Lazer, Compras, Eventos  Religiosos (Padre Léo); 

13.  Investimentos em MOBILIDADE URBANA, Urbanizar PRAÇAS, PARQUES E 

ÁREAS VERDES; 

14.  Construção do novo CEMITÉRIO Municipal; 



15.  Modernização da ADMINISTRAÇÃO, transparência da administração, 

Saneamento das FINANÇAS; 

16.  Fortalecimento da SEGURANÇA PÚBLICA (Guarda Municipal); 

17.  Preservação do MEIO AMBIENTE, proteção dos pontos de captação de agua, 

Despoluição e DESASSOREAMENTO de rios e córregos; 

18.  Atualização e Adequação do PLANO DIRETOR; 

19.  Construção de 2 MIRANTES PANORAMICOS (Morro da Gurita e Sagrada 

Família); 

20.  Construção da quarta ponte; 

21.  Valorização da Cultura Gaúcha, incentivo a danças tradicionais gaúchas e 

CTGs.  

22.  Centralizar os serviços públicos, zerando valores com alugueis.  

 

SÃO JOÃO BATISTA: 

 

São João Batista possui área de 220,72 km² e população total de 37.424 habitantes. 

Iniciou como 1ª colônia italiana no Brasil, com a vinda de 132 colonos vindos da 

Itália em 1836. Na época esta colônia pertencia à zona rural de Tijucas. 

Tornou-se município em julho de 1958, quando se desmembrou de Tijucas, há 62 

anos. 

Hoje é considerado o 3º polo industrial calçadista do Brasil com 270 fabricantes, 

122 ateliês e milhares de trabalhadores (no auge chegou à ter quase 8 mil 

produzindo 2 milhões de pares de calçados femininos por mês). 

Hoje em função da pandemia há +- 5 mil desempregados no município. 

 

Plano de Desenvolvimento Municipal: 

 

1 PRIORIZAR E INCENTIVAR INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS 

SETORIZADAS E A VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, CRIAR NÚCLEO DE 

APOIO AO SETOR CALÇADISTA, PRIORIDADE AO COMERCIO LOCAL 

 

-Incentivos fiscais para instalação de indústrias diversificadas; 



-Convênio com SESI e SEBRAE; 

-Distrito industrial com lotes médios e toda infraestrutura; 

-Publicidade direcionada para captação de empresários/investidores para instação 

de novas indústrias no município.  

 

2 RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, E 

PRIORIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE, PROGRAMA REMÉDIO PARA TODOS, 

POSTO DE SAÚDE 24 HORAS 

 

-Retomada da administração e gestão do hospital; 

-Implantar UTI com dez leitos 

-Contratar médicos em especialidades carentes; 

-Adquirir equipamentos necessários; 

-Melhoria das instalações; 

-Implantar no posto central o ‘Posto 24 horas”; 

-Implantar o programa remédio para todos; 

-Unidades Básicas de saúde (UBS) em total de 8, localizadas em: centro, jardim São 

Paulo, Ribanceira do Sul, Tigipió, Fernandes, Colônia Nova Itália, Carmelo e Cardoso; 

-Vigilância Sanitária; 

-Vigilância epidemiológica 

-Diagnóstico de todas as 8 UBS: edificação, equipamentos, estoque de remédios, 

médicos, enfermagem, vacinas, atendimento público adequado, localização... 

-Diagnóstico do Hospital: edificação, equipamentos, especialidades médicas, gestão 

atual, emergência, atendimento público... 

-Audiência pública para debate, com os 2 diagnósticos serão realizadas melhorias 

em etapas, no hospital e nas 8 unidades básicas de saúde; 

-Melhoria na assistência social aos usuários de todo sistema de saúde; 

-Deslocamento necessário para outras cidades; 

-Adequação de médicos e enfermeiros; 



-Melhoria das instalações; 

-Área de influência e população atendida; 

-Especialidades deficientes à contratar. 

   

3 CRIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

-Criação do Mercado Público, cujo o objetivo principal é a implementação em uma 

forma de intercâmbio de produtos a qual podem ser encontrados em nossa cidade; 

-O Mercado Público viria para representar um importante local de convivência e 

sociabilidade, possibilitando ricas trocas culturais uma vez que sua principal 

funcionalidade é fazer com todos participem da vida comunitária da população local 

por meio das relações de produção, compra e venda de produtos; 

-O local para sua instalação ainda indefinido, dependendo de um estudo minucioso 

para escolha da melhor localização.   

 

4 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES E INFORMATIZAÇÃO DAS 

ESCOLAS 

 

-Construir e ampliar novas creches para que a fila de espera seja zerada; 

-Informatizar todas as escolas municipais de ensino fundamental;  

-Diagnosticar problemas em todas as escolas municipais e creches; 

-Valorização dos professores e servidores da educação; 

-Melhorias nas instalações prioritárias; 

-Convênio com SEBRAE, SESC, SESI, SENAI, UNIVESIDADES E FACULDADES para 

cursos de capacitação dos professores; 

-Sinalização, lombada e faixa de pedestres na rua defronte à cada escola ou creche. 

 

5 Modernização da distribuição de energia elétrica incentivar energia solar 

fotovoltaica; ajudar a implementar uma subestação, trazer base 

atendimento. 



-Modernização da distribuição de energia elétrica; 

-Incentivar energia solar fotovoltaica;  

-Ajudar a implementar uma subestação;  

-Trazer base atendimento. 

 

6 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E 

RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA DO LIXO COM APROVEITAMENTO 

TOTAL DOS RESÍDUOS) 

 

-Expandir rede de esgoto e estações de tratamento de esgotos setoriais; 

-Implantar, melhorar ou ampliar sistemas de água em localidades isoladas através 

da FUNASA; 

-Definir com a SISAM as demandas atuais e obras necessárias (rede, captação, 

adutora, elevatórias, reservatórios e tratamento); 

-Projetar captação em manancial novo para reforço do Fernandes; 

-Viabilização de recursos na Caixa Econômica Federal, Badesc, FUNASA e BRDE; 

-Diagnóstico dos sistemas de drenagem nos bairros e elaboração de projetos nas 

áreas mais críticas, para posterior execução das obras; 

-Limpeza periódica de sarjetas, bocas-de-lobos e coletores/galerias; 

-Monitorar o serviço de varredura de ruas e passeios, coleta de lixo e transporte até 

o aterro sanitário, bem como a remoção de resíduos/ entulhos; 

-Programa 3R de reciclagem: reduzir, reaproveitar e reciclar nas Escolas, bairros e 

localidades; 

-Colocação de mais lixeiras padrão; 

-Coleta seletiva de lixo com aproveitando total dos resíduos; 

-Coleta periódica de volumes maiores descartados (sofás, móveis, fogões velhos, 

armários, etc); 

-Coleta adequada de lixo hospitalar do Hospital e das 8 UBS (Unidade Básica de 

Saúde). 



 

7 PARCERIA E FORTALECIMENTO DAS ONGS PROTETORAS DOS ANIMAIS E 

ZOONOSES 

 

-Formação de parcerias para os fortalecimento das ONGs protetoras dos animais em 

nossa cidade; 

-Parceria Público/Privado para a criação de órgão que possua a função de fazer o 

controle de animais de rua/abandonados, como Centro de Zoonozes. 

 

8 HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMAS DE INCLUSÃO 

SOCIAL, MORADIA 

 

-Humanização da assistência social através de capacitação dos profissionais, 

qualificação e formação profissional; 

-Programas de inclusão social; 

-Ações de atendimento direto aos usuários (ações sócio assistenciais, de articulação 

interdisciplinar e socioeducativas);  

-Mobilização, Participação e Controle Social;  

-Investigação, Planejamento e Gestão;  

-Busca e implementação de programas assistências de moradia para os mais 

necessitados. 

 

9 INCENTIVAR O SETOR DE ESPORTES, VALORIZAÇÃO DO ATLETA AMADOR 

(DESCENTRALIZAÇÃO DO ESPORTE) 

 

-Descentralização do Esporte; 

-Modernizar o Estádio Municipal e urbanizar o entorno; 

-Cadastrar todos os times e estádios no município; 

-Promover campeonato Municipal de Futebol; 



-Apoiar todos os times amadores e seus campos de futebol; 

-Valorizar o atleta amador; 

-Promover campeonatos de bocha, vôlei de praia, futebol de areia, vôlei,  

canoagem, ping-pong, futebol de salão, e outros; 

-Melhorar as instalações dos ginásios de esporte em todos os bairros; 

-Melhorias no Estádio municipal do centro, com arquibancadas ampliadas e 

adequação das instalações, iluminação, segurança. 

-Diagnóstico de todos os campos de futebol nos bairros e localidades do interior do 

município, e definição das melhorias a serem implantadas. 

 

10 MELHORIAS NO SETOR DA CULTURA, VOLTA DAS GINCANAS MUNICIPAIS 

INTERBAIRROS/UNIJOVEM 

 

-Ampliação e reforma do Centro Cultural Batistense; 

-Criação de grupo teatral para crianças, adolescentes e jovens; 

-Ampliação e modernização da biblioteca municipal; 

-Volta das gincanas municipais INTERBAIRROS/UNIJOVEM.  

 

11 PLANO DE INCENTIVO À AGRICULTURA NA ÁREA RURAL, ENERGIA RURAL 

CEREJ 

 

-Plano de Incentivo à agricultura e assistência técnica na área rural; 

-Implementação de energia rural  

-Convênio com a Epagri; 

-Definição das culturas e criações viáveis no município; 

-Conservação periódica das estradas municípios. 

 



12 EXPANSÃO DO TURISMO DE LAZER, COMPRAS, EVENTOS E RELIGIOSO 

(PADRE LÉO) 

-Convênio com Assoc. Municipais Grande Fpolis e SEBRAE para diagnosticar 

problemas e deficiências nestes setores; 

-Elaboração do Plano de Ação; 

-Consulta com a População; 

-Promoção de Feiras e Eventos; 

-Incentivo à hotéis fazenda e turismo rural/lazer; 

-Campanha de canonização do Padre Léo (Criador da Comunidade Bethânia); 

-Estruturação do Bairro Timbezinho visando futuro turismo religioso; 

-Divulgação e marketing turístico. 

 

13 INVESTIMENTOS EM MOBILIDADE URBANA, URBANIZAR PRAÇAS, 

PARQUES E ÁREAS VERDES. 

 

-Programa de pavimentação asfáltica nas vias principais; 

-Melhorias de passeios e ruas; 

-Rampas de acessibilidade para passeios; 

-Sinalização viária horizontal e vertical; 

-Melhorias operacionais no sistema de transporte urbano; 

-Recuperação de abrigos em paradas de ônibus e execução de novos locais em mais 

movimentados; 

-Modernização da rodoviária; 

-Estacionamento disciplinados para motos, caminhões, automóveis e ônibus na área 

central e comercial; 

-Diagnóstico das áreas atuais; 

-Plano de urbanização com plantas, flores, lixeiras, bancos, canteiros, academia de 

ginástica, estacionamento no entorno, iluminação moderna, playgrounds... 



-Criação de parques e áreas verdes em áreas marginais aos rios Tijucas e do Braço, 

com urbanização parcial e definição das áreas de preservação permanente; 

-Diagnóstico de ruas e avenidas sem pavimentação ainda ou com necessidade de 

repavimentação, passeios e drenagem; 

-Implantação e ampliação de ciclovias, para incentivar o uso de bicicleta como 

transporte urbano; 

-Sinalização horizontal e vertical; 

-Faixas de travessia nas esquinas; 

-Tachões refletivos divisórios. 

 

14 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

 

Tendo em vista a saturação plena do atual cemitério municipal, propõe-se: 

-Diagnóstico do atual; 

-Estudo de áreas alternativas no perímetro urbano; 

-Definição da melhor alternativa do ponto de vista ambiental, acessos, segurança, 

urbanização, topografia, subsolo, muros, capela, etc. Em audiência pública com a 

comunidade e órgão ambiental, IMA; 

-Projetos detalhados, indenizações, custos, viabilização dos recursos; 

-Implantação previstas no 2º ano gestão. 

 

15 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, TRANSPARÊNCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO, SANEAMENTO DAS FINANÇAS 

 

-Ampliar Sede da Prefeitura, visando centralizar a totalidade das Secretarias e 

Fundações, logo no 1º ano de gestão; 

-Atualizar mapas, levantamentos, projetos não executados, cadastro imobiliário; 

-Equipar adequadamente cada Secretaria com móveis, informática, iluminação, 

ventilação, veículos, instalações; 



-Revisar legislação municipal vigente em todos os setores; 

-Estruturar Secretaria do Planejamento com foco em projetos, com o intuito de 

aprová-los e captar recursos nas esferas Federal e Estadual, bem como da iniciativa 

privada; 

-Diagnosticar os problemas principais e corrigi-los; 

-Instituir plano de cargos e salários junto com o Sindicato; 

-Valorizar o trabalho dos servidores municipais; 

-Instituir audiências por região englobando bairros, para ouvir e acompanhar os 

anseios da população; 

-Diagnosticar pendencias da IPTU, ICMS, IPI, ISS, IPVA e outros repasses estaduais e 

federais; 

-Idem, de empréstimos das últimas gestões; 

-Planejar adequadamente a previsão orçamentária de Receitas e Despesas; 

-Reestruturar a Secretaria de Finanças; 

-Modernização da Informática; 

-Implementar transparência total na administração; 

-Implementar um plano de desenvolvimento econômico sustentável para os 

próximos 10 anos. 

 

16 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) 

 

-Convênio com a Polícia Militar e Secretaria Estadual de Justiça visando reforço de 

policiamento preventivo; 

-Criar Zona Azul e a Guarda Municipal; 

-Sinalização viária de ruas e passagens de pedestres; 

-Instituir canal de denúncias por internet; 

-Instalar câmeras de monitoramento em locais estratégicos. 

 



17  PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO DOS PONTOS DE 

CAPTAÇÃO DE AGUA, DESPOLUIÇÃO E DESASSOREAMENTO DE RIOS E 

CÓRREGOS 

 

-Definir e mapear as áreas de preservação permanente (rios e parques); 

-Implantação de lixeiras especiais para coleta seletiva em praças e locais 

estratégicos; 

-Campanha nas mídias: jornais, rádios, folhetos, internet, cartazes, outros; 

-Apoiar ações de entidades ligadas ao meio ambiente; 

-Diagnóstico de todos os cemitérios do município e adoção de medidas corretivas e 

de urbanização; 

-Arborização de ruas, praças e avenidas; 

-Apoiar e melhorar a FUMAB – Fundação Municipal de Meio Ambiente; 

Assim sendo são 25 km de rios principais, com meandros e diversos efluentes 

(riachos e córregos) que ficam assoreados. 

Propõe-se: 

-Diagnósticos dos trechos críticos... 

-Plano de desassoreamento e dragagem... 

- Remoção de entulhos e galhadas; 

- Retificações a fazer... 

- Aterros para áreas marginais destinadas a lazer e parques urbanos. 

 

18 ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
 

- Atualização e adequação do Plano Diretor; 

-Convênio com a GranFpolis (Ass. Municípios) para revisão do plano diretor em vigor 

-Reuniões setoriais com a população para debater os problemas atuais e soluções 

propostas; 



-Definir sistema viário principal, praças, áreas verdes, áreas de lazer, circulação, 

paradas de ônibus, zona azul, distrito industrial, trevos, sinaleiras, estacionamentos. 

 

19 CONSTRUÇÃO DE 2 MIRANTES PANORAMICOS (MORRO DA GURITA E 

SAGRADA FAMÍLIA) 

 

-Na área central a ser localizado no morro da Igreja Sagrada Família (cota 90m) 

-Na Serra Boa Vista, topo do Morro Fernandes (divisa 

S.J.B/Canelinha/Biguaçu/Tijucas) na cota 864m, com vista ampla de 360°. 

 

20 CONSTRUÇÃO DA QUARTA PONTE 

 

-Construção da quarta ponte em local a ser estudado para melhorar e desafogar o 

transito no centro da cidade. 

 

21 VALORIZAÇÃO DA CULTURA GAÚCHA,  INCENTIVO A DANÇAS TRADICIONAIS 

GAÚCHAS E CTGS. 

 

-Valorização da Cultura Gaúcha; 

-Incentivo a cursos e bailes de danças tradicionais gaúchas; 

-Parceria e incentivos a criação de CTGs; 

-Criação de eventos tradicionais gaúchos na semana farroupilha.  

 

22 CENTRALIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

-Centralizar todos os serviços públicos em um único local. 

 

 


