
O Que / Ações Porque Como

1
Buscar a constante valorização dos 

servidores públicos

O servidor municipal, aquele que efetivamente trabalha em 
benefício da população com dedicação e entusiasmo, deve ser 

valorizado. Um servidor público motivado e capacitado para 
realizar suas tarefas diárias tem a capacidde de melhorar 

diretamente o atendimento aos cidadãos e o custo-benefício dos 
serviços efetuados. 

 Proporcionaremos treinamentos e qualificaçõs constantes para os 
servidores, valorizando seu trabalho e propondo novas idéias para 

melhorar cada vez mais seu desempenho e sua satisfação para executar 
de suas tarefas.

2
Discutir e realizar a Reforma 

Administrativa

Existem muitas reinvindicações dos servidores municipais 
referente ao nivelamento e as funções de seus cargos. Do mesmo 
modo a Prefeitura Municipal necessita adequar a realidade atual 

e preparar para o futuro as Leis (criadas a 20 anos) que se 
referem a estrutura administrativa da Administração Municipal.

Através de ampla discussão entre a Administração Municipal e os 
servidores municipais, montando planos e trabalho e buscando pautar 

sempre a discussão entre o que é Legalmente possível e 
financeiramente viável.

3
Manter e Ampliar o Programa Cidade 

Digital

Projeto piloto da Administração Municipal, trouxe grande 
benefício na redução de despesas e na melhoria de serviços 

públicos. Necessita ser ampliado, buscando tornar Panambi uma 
referência na área de gestão informatizada dos serviços públicos.

Será definida uma dotação orçamentária específica e uma comissão 
permanente de monitoramento e avaliação do Cidade Digital, formada 
por servidores do quadro efetivo da Administração. Serão mantidos os 

atuais serviços e novos serão implantados, buscando uma maior 
interação com a comunidade, maior agilidade e transparência  na 

prestação de serviços públicos e melhor custo-benefício na implantação 
dos mesmos.

O presente Programa de Governo atende a exigência da Lei Federal nº 9504/97 em seu artigo 11, inciso IX, considerando que se trata de Programa inicial que será 
aperfeiçoado durante a campanha eleitoral, quando também serão ouvidas as propostas da população e da comunidade em geral.

GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO



4

Fortalecer os Conselhos Municipais, 
Associações de Bairros e as entidades 

representativas da comunidade

Garantir ampla participação popular na formulação e 
acompanhamento das políticas públicas.

Responsabilidade direta do Gabinete do Prefeito Municipal, serão feitos 
encontros periódicos e definidas metas para que a Administração 
Municipal e a comunidade alcancem objetivos comuns de forma 

compartilhada.

5
Implantação de grupos de melhorias para 
revisão de despesas, legislações e outros.

Com pessoas do quadro efetivos da prefeitura e pessoas da 
comunidade com notáveis conhecimentos técnicos

Aperfeiçoar a regulação e o monitoramento dos serviços públicos, 
inclusive os terceirizados, de forma transparente e com a participação 

da cidadania.

6

Melhorar a infraestrutura do Centro 
Administrativo e dos demais prédios 

públicos
Melhorar o conforto dos servidores e dos cidadãos contribuintes

Através de serviços de manutenção, reformas, ampliações e 
construções.

7
Fortalecer e ampliar a Central de Projetos 

do Município

Com arrecadação recorde na história do município, a Central de 
projetos precisa ser ampliada para que possa trazer ainda mais 

recursos de convênios para o Município. Com isso poderá 
desenvolver mais ações com o governo federal e estadual para 

aumentar repasse de recursos voluntários.

Agregando pessoas e estrutura física para a equipe atual, além de 
promover mais encontros e treinamentos para toda a equipe.



8 Desenvolver e gerir o planejameto urbano
É necessário planejar o território, definindo áreas prioritárias para 

expansão urbana, uso e ocupação do solo, incluindo ações que 
concorram para a ocupação dos espaços ociosos

De forma integrada, descentralizada, compartilhada e participativa por 
meio de diálogo efetivo com a população através de conselhos e 

comissões.

9 Praticar a ética e combater a corrupção

A Administração Municipal deve liderar o processo de 
transparência no setor público, de modo a servir de exemplo, 
garantindo o bom uso dos recursos públicos que pertencem a 

todos os cidadãos.

Por meio de auditorias estratégicas e controle interno, dentre outras 
práticas.



O Que / Ações Porque Como

1

Urbanizar loteamentos precários e 
construir novos loteamentos 

urbanizados

Proporcionar moradia digna para toda a população, 
priorizando a construção de moradias para população 

com renda familiar de até 3 salários mínimos.

Implementando política pública para a habitação visando garantir o direito à 
moradia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com participação 

popular e transparência. Será necessário convênio com o Governo Federal para total 
implementação da meta.

2

Dar andamento a requalificação de Vias 
Urbanas de acordo com Plano de 

Mobilidade Urbana

Melhorar a segurança e a trafegabilidade dos veículos  e 
pedestres que frequentam a região.

Através de financiamento ou convênio com o Governo Federal.

3
Recapeamento da Rua Sete de 

Setembro (Praça até Ponte)
Melhorar a segurança e a trafegabilidade dos veículos  e 

pedestres que frequentam a região
Através de financiamento ou convênio com o Governo Federal.

4
Recapeamento das Ruas Josino Lima e 

Gaspar Martins
Melhorar a segurança e a trafegabilidade dos veículos  e 

pedestres que frequentam a região
Através de financiamento ou convênio com o Governo Federal.

5
Ampliar a pavimentação de ruas nos 

Bairros
Melhorar a segurança e a trafegabilidade dos veículos  e 

pedestres que frequentam a região.
Recursos próprios e convênios com o Governo Federal. As obras de pavimentação 
de ruas nos bairros serão contínuas e ininterruptas durante os 4 anos de mandato.

6
Manter e melhorar o serviço de 

Iluminação Pública
Melhorar a segurança e o aspecto visual de praças, ruas e 

parques.

Implantando iluminção pública onde ainda não existe e melhorando nos locais 
existentes, com materiais de última geração, sempre buscando o melhor custo-

benefício.

7
Garantir mobilidade urbana de 

qualidade na cidade

Seguindo o  Plano de Mobilidade Urbana, é necessário 
para trazer uma maior qualidade de vida para a 

população, reduzindo tempos nos deslocamentos e 
aumentando a segurança dos cidadãos.

Com a integração de todos modais de transporte (veículos, transporte coletivo, 
bicicletas, pedestres, etc), de modo a enfrentar conjuntamente as causas e os 

efeitos do desenvolvimento urbano no trânsito e no transporte urbano de 
passageiros e mercadorias

8
Propor projetos e planos específicos 

para pedestres e bicicletas

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana, é 
necessário melhorar a infraestrutura para esses modais 

de transporte.

Através da implantação de uma ciclovia no sentido norte-sul do município (de 
acordo com plano de mobilidade urbana) e da implantação de um programa de 

melhoria dos passeios públicos.

INFRAESTRUTURA URBANA



9 Atuar nos gargalos do trânsito Para racionalizar caminhos, minimizar os tempos de 
deslocamento e criar conforto para os usuários

Através da implantação de políticas públicas na área do trânsito, com melhoria de 
vias alternativas, novas sinalizações, construções de rotatórias e outras ações do 

Departamento de Trânsito, sempre baseado no Plano de Mobilidade Urbana.

10 Consolidar as Estradas do Interior

Buscaremos consolidar o maior número possíveis de 
estradas do interior com obras mais duráveis. Com 

elevados custos de manutenção, justifica-se fazer obras 
maiores de recuperação para obter melhor custo-

benefício.

Mantendo e aprimorando a equipe e os equipamentos destinados exclusivamente à 
manutenção de estradas no interior. Serão estudadas alternativas nos trechos 

historicamente mais complicados, seja com empedramento, abertura de valas ou 
até mesmo calçamento e asfaltamento.

11
Formar a patrulha para pequenos 

serviços urbanos (mutirão nos bairros)

Realização dos diversos pequenos serviços que formam a 
maior parte das solicitações da comunidade para a 

Secretaria de Obras.

Deverá ser constituída de forma permanente uma patrulha para pequenos serviços 
na cidade (nos mesmos moldes da patrulha agrícola), que atenderá pequenos 

serviços e obras necessárias no dia a dia e solicitadas pela comunidade, vereadores e 
demais segmentos.

12
Formar a patrulha para limpeza de rios 

e riachos

Panambi é cortada por rios, arroios e riachos, incluvie 
sendo atingida por algumas enchentes. A ação é 

necessária não só para preservação contra enchentes, 
mas também para embelezamento da cidade.

Deverá ser constituída de forma permanente uma patrulha para este tipo de serviço, 
efetuando cuidadosamente o trabalho e sempre respeitando as Leis Ambientais.

13
Estudar a implantação de um Porto 

Seco

Recomendado pelo Plano de Mobilidade Urbana, é 
necessário para desafogar o trânsito de veículos pesados 

na área urbana do município, facilitando a mobilidade 
urbana e preservando as vias.

Será constituída uma equipe para estudar a melhor forma de implantar um Porto 
Seco, desde sua localização, seu projeto arquitetônico até a forma de investimento.

14
Discutir a melhor forma de resolver o 

problema da rodoviária

Pequena para para o tamanho do município e com 
dificuldades referente ao retorno financeiro para a 

Concessionária. Mesmo não sendo responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, a Rodoviária é um local de 

visibilidade do município e deve ser valorizada como tal.

Será estudado junto a concessionária e aos órgãos responsáveis a melhor solução 
para estruturar melhor a Rodoviária de Panambi sem causar prejuízos financeiros a 

concessionária ou aos cofres públicos.

15
Propor e implementar melhorias na 
urbanização e na limpeza da cidade

A cidade precisa ser referência em embelezamento e 
urbanismo para que seus cidadãos e as milhares de 

pessoas que a visitam anualmente se sintam confortáveis 
e tenham qualidade de vida.

Haverá uma equipe específica para manutençao de ruas, outra para manutenção de 
praças e parques e será sempre solicitada a colaboração da comunidade para 

manter limpas e urbanizados os passeios de sua propriedade e buscada parcerias 
com empresas para manutenção de trevos, rotatórias, praças e outros.

Com reliestização da frente e fachada do predio, compra 
de moveis e equipamentos adequados para casa da 

cultura.

Termino da casa da cultura, estilo 
germânico do prédio comprado pelo 

Miguel
16 com busca junto aos governos de recursos, detisnado a cultura e ou emendas 

parlamentar.



Buscando PPP parceria publica privada, e ou emendas parlamentares

- Projeto de volta as raizes, criando 
incentivo para construção no estilo 

alemão para cidadãos e prédios 
públicos

para resgatar nossa historia e fundação da etinia alemã 
em predios publicos e particulares em nossa cidade

Encaminhando projeto lei, com as propostas para camera de vereadores

Aquisição container de lixos ou novo 
contrato muito inferior ao atual, pórem 
com containers de coleta automáticos

para conteplar população carente, que necessita de 
projeto habitacional e assim concedendo acesso a 

aquisição da casa própia

Adquirir ou renovar contrato mais em conta para 
diminuir custos coma coleta de lixo a ao mesmo tempo 

automatizar a coleta 

Aquisição com recurso publico já previsto em orçamento, ou renovação de contrato 
com empresa mais em conta

17

18

19

20

21

Construção portico trevo Kepler Weber

Para manter projeto de urbanização previsto no plano de 
mobilidade urbana confeccionado na gestão do Prefeito 

Miguel

Para indentificar entrada e embelezar com traços de 
nossa cidade, e profissões22

Usando recursos já revisto em orçamento da secretaria

utilizando área já pertecente ao municipio localizada no bairro planalto 2 e firmando 
parceria com Banco operador do projeto casas verdes amarelas governo federal

Criação do parque de exposição, feira, 
eventos e esportes

para receber, feira de grande porte shows, eventos, e 
atividades esportivas

permutando e ou vedendo área, localizada na Br 285 adquirida para condominio 
chines e sem utilização no momento por área proxima a cidade 

Implantação habitacional planalto 2 
projeto casas verdes amarelo

adequar uma das secretarias pra cuidar 
especificamente da urbanização e em 

embelezando da cidade



O Que / Ações Porque Como

1
Valorizar os profissionais da educação 

municipal

Para ter uma educação de qualidade no município os 
profissionais da educação devem ser valorizados. 

Profissionais valorizados e motivados para o trabalho são 
fundamentais para a boa formação educacional de nossas 

crianças e adolescentes.

implantação de novo Plano de Cargose Salarios para o Magisterio Publico

2

Construir e colocar em funcionamento a 
EMEI do bairro Jardim Paraguai 

(Loteamento Armindo João Stalhoefer)

Aumentar o investimento na educação infantil com a 
ampliação de vagas pautadas no continuo crescimento da 
qualidade, com garantia da oferta a todas as crianças de 
quatro a cinco anos e ampliação na faixa de zero a três 

anos

Através de convênio federal ou recursos próprios.

3
Construir nova Escola no Bairro Alto 

Paraíso
Para atender a demanda da região e proporcionar melhor 

conforto para os profissionais e os alunos.
Através de convênio federal ou recursos próprios.

4

Assegurar o acesso à educação 
especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais

Promover políticas inclusivas de educação de modo a 
propor boas condições para todos os alunos.

Através de melhorias nas condições das escolas municipais e o fortalecimento das 
parcerias com entidades especializadas na área.

EDUCAÇÃO



5
Ampliar o Transporte Universitário e 

Escolar 

Este importante serviço deve ser aperfeiçoado  e ampliado, 
para que os alunos necessitados possam ter facilitado o 

acesso aos estudos. 

Serão mantidos os serviços (inclusive as gratuidades) e ampliada sua abrangência 
dentro das necessidades.

6
Qualificar de forma contínua as estruturas 

físicas das Escolas e Emeis
Proporcionar espaços adequados para o aprendizado, 

buscando sempre as melhores práticas.
Através de reformas, ampliações, construções, aquisição de equipamentos e novas 

tecnologias para as EMEFs e EMEIs.

7 Ampliar a informatização das escolas 
Garantir aos alunos, aos pais e aos professores as melhores 

práticas na educação, com transparência, conforto e 
agilidade.

Será dada cotinuidade ao Projeto Cidade Digital na área da educação, aproveitando 
a infraestrutura de rede para aplicação de novos softwares e para uma gestão 

"online" dos serviços rotineiros das escolas (boletins, presenças, atividades 
desenvolvidas, etc).

8 Ampliar a educação integral Para melhorar ainda mais o aprendizado de nossos jovens.
Através de escolas em tempo integral, contra turno ou via expansão da carga horária 

dos alunos, com uma forte articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura.



9
Fortalecer parceria com instituições de 

Ensino Médio e Superior

Mesmo não sendo responsabilidade da Prefeitura 
Municipal, é importante auxiliar essas instituições no que 

for possível, pois atendem diretamente os alunos 
panambienses.

Através de contato direto com as instituições, formando parcerias, grupos de 
trabalho e proporcionando colaboração mútua.

10
Viabilizar XXX bolsas de estudos no CEP, 

SENAI, SENAC e SENAR
Garantir aos jovens que possam perseguir seus sonhos e 

seguir as carreiras que escolherem.
Será reservado recurso financeiro e definidos os critérios para atendimento dessa 

demanda.

11

Priorizar parceria com Unijui, Unicruz, e de 
mais faculdades EAD ou precincial já 

presentes aqui na nossa cicade. exigindo 
investimento educação nível superior 

local, invertendo fluxo de exportação de 
alunos, seguindo linha projeto educção é 

aqui

Para reverter o fluxo de alunos que saiem 
da cidade em busca de educação matendo 
a educaçao dentro dos limites dos nosso 

municipio

Firmando PPP parceria publica privada com instituições de 
educação



O Que / Ações Porque Como

1
Reformar, Ampliar e Construir Novas 

Unidades Básicas de Saúde
Proporcionar melhor conforto no atendimento dos usuários do SUS.

Com recursos próprios e através de convênios com os governos Estadual e 
Federal.

2
Continuar apoiando a ampliação do 

Hospital local
Melhoria de atendimento para os usuários, especialmente do SUS.

Angariar e repassar recursos financeiros para ampliar a mordenizar a casa 
de saúde, sempre em sintonia com sua Diretoria e seus associados.

3
Manter e ampliar o programa de 
fornecimento de medicamentos

Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS
Proporcionando recursos financeiros para compra de medicantos e para 

melhoria da infraestrutura da Farmácia Municipal.

4
Manter e ampliar os serviços de 

encaminhamento de exames 
Garantir a assistência no âmbito do SUS

Proporcionando recursos financeiros para realização de exames e para 
melhoria da infraestrutura municipal na área, através da compra de 

equipamentos.

5
Manter e ampliar os encaminhamentos 

para especialistas na área médica
Garantir a assistência no âmbito do SUS

Proporcionando recursos financeiros para realização de consultas com 
especialistas e para melhoria da infraestrutura municipal na área, através 

da compra de equipamentos e contratação de novos médicos.

6

Manter e ampliar os serviços de 
acompanhamento e prevenção de 

doenças (agentes de saúde, agente de 
combate a dengue, etc)

Para reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das 
ações de promoção e vigilância em saúde.

A saúde preventiva é o melhor investimento em saúde. Estaremos 
destinando recursos financeiros e promovendo ações para ampliar o 
trabalho dos agentes, com equipamentos, softwares, treinamentos e 

campanhas de conscientização. 

SAÚDE



7
Manter e ampliar o programa  Academias 

da Saúde
Para garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo

A saúde preventiva é o melhor investimento em saúde. Estaremos 
destinando recursos financeiros e promovendo ações para ampliar o 

trabalho das academias, com equipamentos, softwares, treinamentos e 
campanhas de conscientização, além de ampliar o número de vagas. 

8
Implatação Uti junto ao nosso hospital 

local
Para atendimento de alta complexidade em casos de internação em 

Uti
Com recursos próprios e através de convênios com os governos Estadual e 

Federal.

9
Relocalização da Secretaria Municipal da 

Saúde e Farmácia Municipal
Por que a mesma precisa estar em lugar central proximo a 

circulação de linha de onibus e facil acessibidade ao usuario
Encerrando contrato de locação do predio existente, e locando um novo 

mais central

10

Investir no hospital e corpo clínico, 
revertendo em 4 anos o fluxo de cidadãos 

levado para fora de panambi, projeto 
saúde é aqui

Para o cidadão tar atendimento local de suas enfermiadades, 
trazendo conforto diminuido custo e amenizando enventul trauma 

em viagens longa. para valorizar profissionais, e negocios na área da 
saúde.Para inverter o fluxo de dinheiro enviado para fora, 

fortalecendo a economia local

Redirecionando recursos publicos investidos em outras cidade para 
atendimentos locais



O Que / Ações Porque Como

1

Buscar recursos federais para a Restauração 
do Castelinho em conjunto com a implantação 

da Casa da Cultura

Proporcionar espaço adequado para valorização da Cultura em 
Panambi.

Através de convênio com o Governo Federal – LIC E ROUANET

2

Promover ações de incentivo e fomento a 
produção literária, artes, feiras culturais e 

práticas musicais

Para ampliar a oferta de atividades de formação cultural na cidade, 
incluindo novas linguagens que atendam às aspirações da juventude 

diante do intenso desenvolvimento tecnológico do mundo atual

Destinando estrutura, pessoal e recursos financeiros para apoiar 
Festivais, Bandas, Escritores, Grupos de Dança, Grupos de Teatro, 

Corais e outros grupos culturais do município.

3

Promover a preservação do patrimônio 
cultural mediante ações integradas com a 

comunidade

Para ampliar a idéia de que o patrimônio cultural é um elo 
indispensável entre o passado, o futuro e o presente.

Promovendo políticas públicas articuladas e transversais para a 
proteção do patrimônio cultural e natural.

4
Incentivar as atividades culturais 

extracurriculares nas escolas municipais

Para fortalecer o conceito que a diversidade cultural é indispensável 
para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz 

social

Através do fortalecimento de projetos como a Escola de Talentos, 
grupos de danças, grupos de teatro e outros.

5 Manter e ampliar o acervo do Museu
Para garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do 

patrimônio material e imaterial das culturas que contribuíram para a 
formação da identidade cultural de Panambi.

Promoveremos ações para dinamizar e informatizar  o acesso a 
arquivos e fotos históricas do município, bem como continuar 

destinando recursos para manutençao do Museu e de seu acervo, além 
da busca de recursos para contrução de uma nova sede.

6
Manter e ampliar a estrutura e o acervo 

Biblioteca Municipal
Para promoção e incentivo à leitura da população.

Continuaremos destinando recursos para manutenção da Biblioteca 
Municipal e de seu acervo, pois consideramos a leitura indispensável 
para a boa formação de cidadãos, para a educação  e para a abertura 

de fronteiras do conhecimento de nossa história.

CULTURA



7

Buscaremos recursos para  viabilizar a 
construção de uma conha acústica no Parque 

Municipal

Para incentivar músicos, bandas, corais, grupos de dança e grupos de 
teatro locais.

Buscando recursos federais para implantação do projeto já existente e 
elaborado pela Central de Projetos da Prefeitura Municipal.

10

- Criação da semana alemã no dia 25 de julho. 
Trazendo a fecolônia para essa semana, no 

domingo que antecede 25/7 festa motorista 
no domingo seguinte festa alemã, na semana 

fecolônia com primeiro circuito de corais, 
kasekuhen

Criar semana da musica clássica
Para incentivar projetos já existentes do sesi, 

escolas de talentos e outros existentes do 
municipio

8

9 Criar semana do evento gospel

11

Projeto indentidade alemã, fortalecendoa liga 
dos clube, incentivando criação corais 

implantação lingua alemã em escolas, grupo 
de danças alemão

Recursos proprios e PPP para semana da musica 
classica na nova casa da cultura 

Recursos proprios e PPP para semana da musica 
classica na nova casa da cultura 

Para incentivar a musicalização entre as igrejas 
envangelicas e comunidade cristãs



O Que / Ações Porque Como

1 Ampliar infraestrutura do Estádio Piratini. Para proporcionar infraestrutura de esporte e lazer no 
município.

Buscando recursos no Ministéiro do Esporte para melhorar 
principalmente as arquibancadas e vestiários do Estádio.

2
Ampliar os campeonatos municipais com 

novas modalidades esportivas.

Para incentivar o esporte amador como um todo, 
especialmente para os jovens que deverão ter espaço 

privilegiado nos programas de desenvolvimento do esporte.

Promovendo campeonatos  sempre através do diálogo com a 
comunidade, promovendo a integração em diversas modalidades 

esportivas.

3 Apoiar as entidades esportivas do município.
Para colaborar com estas entidades na promoção do esporte a 

nível local e na participação das mesmas a nível Estadual e 
Nacional.

Apoiando as entidades em eventos, na utilização de 
infraestrutura, transporte, etc.

4
Continuar colaborando para a construção de 

um complexo esportivo automobilístico
Para proporcionar infraestrutura de esporte e lazer no 

município.

Mantendo o contato constante com o Clube do Automóvel e 
outros interessados no sentido de viabilizar a construção do 

Complexo.

5 Reativar o Centro de Treinamento Desportivo
Para incentivar o esporte amador como um todo, 

especialmente para os jovens que deverão ter espaço 
privilegiado nos programas de desenvolvimento do esporte.

Implantando o CTD como um programa municipal, contratando 
profissionais qualificados e adquirindo a infraestrutura necessária 

para pleno funcionamento.

6 Melhoria nas quadras de esportes nos Bairros Para proporcionar infraestrutura de esporte e lazer no 
município.

Destinando recursos financeiros para recuperação da 
infraestrutura das diversas quadras nos Bairros.

ESPORTE E LAZER



O Que / Ações Porque Como

1 Estimular a gastromonia como atração turística Para fortalecer Panambi na rota Estadual e Nacional de 
Turismo.

Promovendo ações específicas de apoio e divulgação da área 
gastronômica do município.

2
Ampliar a infraestrutura e estimular o uso do 

Parque Municipal
Para fortalecer o Parque Municipal como ponto de 

referência turística do município.

Buscando recursos federais para investimentos no Parque 
Municipal, no sentido de aprimorar sua infraestrutura, tornando-o 

referência em esporte, lazer e turismo no município.

3

Estimular o turismo com Feiras, eventos sociais 
e religiosos como Congressos, Festivais de 

Música e outros de iniciativa popular

Para fortalecer Panambi na rota Estadual e Nacional de 
Turismo.

Promovendo e dando suporte as diversas feiras e eventos que já 
ocorrem no município e mantendo o diálogo para estar sempre 

abertos a novos eventos/feiras.

TURISMO



O Que / Ações Porque Como

1
Ampliar o sistema de videomonitoramento no 

município.

Melhorar a segurança da população, facilitando o trabalho da 
Brigada Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Trânsito e 

do Poder Judiciário.

Investimento financeiro para melhoria do Sistema já existente, 
colocando mais módulos de leitura inteligente, de placas veículares até 

leitura facial e de movimento urbano. Serão estudadas formas para 
buscar mais recursos e ampliar o número de câmeras existentes, 
expandindo as mesmas para áreas com grande concentração de 
pessoas, além de acessos ao interior do município e ao distrito 

industrial.

2
Promover ações integradas com os Governos 

Estadual e Federal.

Melhorar a segurança da população, facilitando o trabalho da 
Brigada Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Trânsito e 

do Poder Judiciário.

Buscar junto aos Governos, convênio e contratos para melhoria da 
infraestrutura dos órgãos de segurança do município, através do 

diálogo constante e da estruturação de projetos.

3
Colaborar ativamente com Polícia Civil, Brigada 

Militar e o Corpo de Bombeiros.

 É verdade que a tarefa é do Governo do Estado, mas diante 
da grave crise financeira que este tem passado, precisamos 
colaborar ao máximo para proteger  nossas famílias e nosso 

patrimônio. Precisamos agir.

Com o apoio e a busca e destinação de recursos para o Consepro 
(Brigada Mlitar), GAP (Polícia Civil)  e Funrebom (Bombeiros). Também 

através do diálogo constante com as forças de segurança locais e o 
apoio mútuo. 

SEGURANÇA PÚBLICA



4
Re-estruturar o Gabinete de Gestão Integrada de 

Segurança Pública Municipal (GGI-M), 

É necessário para buscar uma maior interação entre os órgãos 
de segurança pública do município, de modo a estreitar 

relações, planejar ações conjuntas e monitorar os índices de 
criminalidade do município.

Trazendo o GGIM ao nível do Gabinete do Prefeito Municipal e 
incorporando em sua prática a gestão/monitoramento dos planos de 

segurança local e setorial através do uso de plano de metas e de 
indicadores de avaliação

5 Re-estruturar a Defesa Civil Manter o município sempre em prontidão para respostas aos 
desastres naturais.

Apoiar continuamente a Defesa Civil no sentido de melhorar o 
controle, o monitoramento, a coordenação e a infraestrutura de 

prevenção e resposta aos desastres naturais. Buscar a colaboração da 
população de forma coordenada através da implantação de Núcleos de 

Defesa Civil nos Bairros.



O Que / Ações Porque Como

1
Estimular a criação e o desenvolvimento 

de grupos de melhor idade.

Manter as pessoas da Melhor Idade ativas, interagindo 
socialmente e mantendo uma rotina de vida saudável e 

dinâmica.

Através do fortalecimento dos grupos já existentes e 
incentivando as práticas e criações de novos grupos. 

Buscaremos sempre fornecer cursos, locais, eventos e 
transporte para que esses grupos possam desenvolver suas 

atividades, sendo elas de diversão, preparação física ou 
oficinas de aprendizado ou complementação de renda.

2 Criar o Centro de Convivência do Idoso

Muitas pessoas da melhor idade passam o dia todo sozinhas, 
sem a companhia de seus familiares que se deslocam ao 

trabalho. Com o Centro, se busca um espaço adequado para 
essas pessoas passarem o dia, desenvolverem atividades em 

conjunto e buscarem maior qualidade de vida. Com o 
envelhecimeno gradativo da população, este tipo de espaço 

se torna cada vez mais importante para a melhoria da 
qualidade de vida no Município.

Buscando recursos para a construção e estruturação do 
Centro de Convivência do Idoso, com espaço adequado para 

a prática de atividades diversas e acompanhamento de 
profissionais. 

MELHOR IDADE



3
Incentivar a participação da população de 

melhor idade em Conselhos Municipais

Pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento de 
Panambi são muito bem-vindas para continuar aproveitando 

sua experiência de vida no auxílio nas deliberações dos 
Conselhos Municipais que terão grande importância na 

Administração Municipal.

Através do incentivo a participação voluntária das pessoas, 
buscando nos grupos organizados e na comunidade em 

geral.



O Que / Ações Porque Como

1
Instalação de Poços Artesianos e Redes de Água 

no Interior                     
Melhorar condições de abastecimento de água no interior do 

município.

Reservando dotação orçamentária específica e elaborando projetos 
para buscar recursos nos Governo Estadual e Federal, de modo a 

implementar os novos poços.

2 Fortalecer a Fecolônia
Criar condições para os produtores de Panambi ofertarem seus 

produtos, gerando oportunidade de incremento na renda e 
formação de indústrias e cooperativas.

Apoiar de todas as formas a realização da feira, seja com inventivos 
financeiros, com pessoal, com cedência de local, etc.

3 Fortalecer a Feira do Produtor
Criar condições para os pequenos produtores de Panambi 

ofertarem seus produtos, gerando oportunidade de 
incremento na renda.

Investimentos na melhoria da infraestrutura existente a oportunizando 
a abertura de espaço para novos feirantes.

4 Manter e ampliar o serviço de Patrulha Agrícola
Criar condições para os pequenos produtores de Panambi 

aumentarem sua produção, gerando oportunidade de 
incremento na renda.

Investimentos na melhoria e na ampliação de maquinário, seja com 
recursos próprios da Prefeitura ou através de convênios com o Governo 

Federal.

AGRICULTURA



5 Consolidar as Estradas do Interior

Buscaremos consolidar o maior número possíveis de estradas 
do interior com obras mais duráveis. Com elevados custos de 
manutenção, justifica-se fazer obras maiores de recuperação 

para obter melhor custo-benefício.

Mantendo e aprimorando a equipe e os equipamentos destinados 
exclusivamente à manutenção de estradas no interior. Serão estudadas 

alternativas nos trechos historicamente mais complicados, seja com 
empedramento, abertura de valas ou até mesmo calçamento e 

asfaltamento.

6

Incentivar as pequenas indústrias e cooperativas 
do interior (COPEQ, Frutipan, Casa do Mel e novas 

agroindústrias)

Criar condições para os pequenos produtores de Panambi 
aumentarem sua renda.

Investimentos na melhoria e na ampliação de maquinário, seja com 
recursos próprios da Prefeitura ou através de convênios com o Governo 

Federal.

7
Criar um Fundo Rotativo para beneficiar os 

pequenos agricultores
Minimizar efeitos do êxodo rural e facilitar o convivio familiar 

na propriedade rural.

Financiamentos de pequenas construções e reformas nas pequenas 
propriedades rurais, com taxas de juros reduzidas ou até mesmo 

isentas.



O Que / Ações Porque Como

1
Melhorar e ampliar a infraestrutura do 

Distrito Industrial

Para garantir boa infraestrutura no trabalho diário das 
empresas em funcionamento e para novas empresas a 

se instalarem no Distrito Industrial.

Com melhorias na infraestrutura básica, principalmente na 
pavimentação das ruas e na abertura de novos lotes, utiilizando 

recursos próprios da Prefeitura ou captando recursos com os 
governos Estadual e Federal.

2

Estimular instalações, ampliações e 
relocalizações de empresas no Distrito 

Industrial.

Para promover a geração de empregos e incrementar a 
renda no município.

Através do diálogo constante com as empresas e entidades 
representativas e promovendo e participando de feiras, encontros e 

reuniões.

3
Manter parcerias e apoios para entidades 

representativas da indústria local.
Para promover a geração de empregos e incrementar a 

renda no município.

Através do diálogo constante com asentidades representativas (ACI, 
ACITEC, etc) e promovendo e participando de feiras, encontros e 

reuniões.

4 Fortalecer a APL - Pós Colheita

Consolidar a APL Pós Colheira como a maior 
concentração de indústrias fabricantes de 

equipamentos para recebimento, beneficiamento e 
armazenagem de grãos do Brasil.

Através do diálogo constante com as empresas e entidades 
representativas e promovendo e participando de feiras, encontros e 

reuniões.

INDÚSTRIA

Ampliar, preparar e transformar o distrito 
industrial em referencia para implantação 
empresas e geração de empregos, projeto 

distrito preparado

Para deixar o municipio apto a receber novos 
empredimentos locais proporcionando geração de 

emprego e renda
Recursos próprios e convênios com o Governo Federal e estadual5



O Que / Ações Porque Como

1
Manter parcerias e apoios para entidades 

representativas do comércio local.
Para promover a geração de empregos e incrementar a 

renda no município.

Através do diálogo constante com as entidades 
representativas  e promovendo e participando de feiras, 

encontros e reuniões.

2 Ampliar o programa de micro crédito. Para incentivar a criação e o desenvolvimento das micro 
e pequenas empresas no município.

Ampliando os recursos financeiros disponíveis.

3 Ampliar o programa de simplificação tributária. Para incentivar a criação e o desenvolvimento das micro 
e pequenas empresas no município.

Revisando a legislação atual e desburocratizando o 
máximo possível os trâmites que competem ao 

município.

COMÉRCIO E SERVIÇOS



O Que / Ações Porque Como

1
Valorizar o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente

Garantir ampla participação popular na formulação e 
acompanhamento das políticas públicas de Meio 

Ambiente.

Com reuniões contínuas e amplo suporte as 
deliberações do Conselho na implementações das 

políticas de meio ambiente. 

2
Promover e incentivar projetos de educação 

ambiental
Para instruir e incentivar a população como parte 
fundamental da preservação do meio ambiente.

Através de ações, eventos e campanhas de 
conscientização.

3 Disciplinar o Licenciamento Ambiental
Para respeitar a preservação do meio ambiente, mas 

sem burocratizar em excesso os processos de 
licenciamento ambiental.

Com a manutenção e constante melhorias nos 
processos de licenciamentos ambientais.

4
Incentivar projetos de proteção ambiental 

públicos ou privados

Para garantir um crescimento sustentável do município 
de Panambi, com desenvolvimento econômico 

integrado a preservação do meio ambiente.

Através de campanhas de conscientização e do apoio 
contínuo a ações voltadas a proteção ambiental.

5 Incentivar o uso de técnicas não poluidoras
Para garantir um crescimento sustentável do município 

de Panambi, com desenvolvimento econômico 
integrado a preservação do meio ambiente.

Através de campanhas de conscientização e da 
manutenção de critérios específicos para 

licenciamento de empreendimentos e novas 
tecnologias.

MEIO AMBIENTE



O Que / Ações Porque Como

1
Construir e implementar a sede do Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS

Para atendimento da Proteção Social Básica da Política de 
Assistência Social, voltada diretamente as pessoas mais 

carentes do município.

Concluindo a obra que já está em execução e adquirindo os 
equipamentos e materias necessários para colocar o CRAS em 

funcionamento na nova Sede.

2
Implementar a Coordenadoria da Mulher e o 

Centro de Referência da Mulher
Para atendimento diferenciado às mulheres vítimas de 

violência doméstica ou familiar.

Promovendo ações específicas e destinando recursos 
financeiros para que o Centro de Referência funcione de forma 

efetiva e eficaz.

3
Construir a sede do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social - CREAS

Para atendimento da Proteção Social Especial da Política de 
Assistência Social, voltada aos usuários em situações de risco 

pessoal e social, por violação de direitos.

Encaminhando projeto de captação de recurso federal e 
firmando contrato de repasse para construir a Sede do CREAS.

4 Criar o Centro de Convivência do Idoso

Muitas pessoas da melhor idade passam o dia todo sozinhas, 
sem a companhia de seus familiares que se deslocam ao 

trabalho. Com o Centro, se busca um espaço adequado para 
essas pessoas passarem o dia, desenvolverem atividades em 

conjunto e buscarem maior qualidade de vida. Com o 
envelhecimeno gradativo da população, este tipo de espaço se 
torna cada vez mais importante para a melhoria da qualidade 

de vida no Município.

Buscando recursos para a construção e estruturação do Centro 
de Convivência do Idoso, com espaço adequado para a prática 

de atividades diversas e acompanhamento de profissionais. 

ASSISTENCIA SOCIAL



5 Promover projetos de Economia Solidária Para geração de trabalho e renda, atendendo mulheres em 
situação de vulnerabilidade social e pessoal.

Em parceria com a Unijuí, através de oficinas de corte e 
costura, customização e artesanato. Deverá ser organizado um 

espaço para que as participantes dos cursos possam vender 
seus produtos e aumentar sua renda familiar.

6 Apoiar as entidades socioassistenciais

Para apoiar as diversas entidades socioassistencias do 
município (APAE, Pró Menor, Cruz Azul, etc) no sentindo que 
possam continuar prestando ótimos trabalhos a seus usuários 

e a comunidade em geral.

Mantendo contato constante e apoiando as iniciativas das 
entidades.


