
Proposta de governo dos candidatos Olavo e Zé do Ouro, PTB – Parobé, RS. 
    Tendo em vista que a partir de abril do corrente ano os municípios terão que adequar-
se à legislação eleitoral visando as eleições de outubro de 2020, fica terminantemente 
complicado para os candidatos que estão concorrendo à eleição suplementar de 8 de 
março de 2020. 
Diante disso, entendemos como compromisso de governo o seguinte:  

• Redução do custo da máquina pública municipal; 

• Reduzir para 5 o número máximo de secretarias do governo; 

• Revisar todos os contratos firmados pelo município; 

• Observar o que está contido no plano plurianual e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

• Requisitar ao Tribunal de Contas do Estado para que com seus auditores possam 

efetuar auditoria em todos os setores que compõem a municipalidade; 

• Reduzir para no máximo 12 diretorias que darão suporte aos secretários; 

• Manter e melhorar serviços na área da saúde pública do município; 

• Manter e melhorar serviços na área de educação de competência municipal; 

• Manter e melhorar serviços com entidades voltadas a questões sociais, tais como: 

APAE, Casa da Criança e outros; 

• Cumprir, dentro da capacidade financeira do município com os compromissos 

firmados pelos governos anteriores, tais como: restos a pagar, financiamentos e 

outras dívidas contraídas pelos governos anteriores; 

• Manter os demais serviços que compõem a governabilidade; 

Observações finais: 
    O município de Parobé foi em um passado não muito distante, a 19ª economia no 
estado do Rio Grande do Sul, sendo que a época compreendida como “Eldorado” havia 
empregabilidade e consequentemente renda à população parobeense; Hoje em 
decorrência da queda de arrecadação e gestões públicas desastradas remeteram o 
nosso município à uma grave crise político/administrativa remetendo o município, ao 
desemprego, a falta de segurança, a baixa autoestima... Enfim, precisamos 
reestabelecer a condução do município ao patamar de destaque que ele merece e que 
nunca deveria ter saído. 
 

Parobé-RS 23 de janeiro de 2020. 

                                        

 

Candidato: Olavo Moreira de Vargas 


