
PLANO DE GOVERNO RenovAÇÃO com Seriedade

COLIGAÇÃO PSB – PDT – PSL

Saúde

* Reduzir a fila de espera para exames, consultas e procedimentos mais complexos, com 

mu�rões para colocar em dia a demanda reprimida;

* Transformar os postos de saúde de Ferraz e Andréas em ESFs (Estratégia de Saúde da 

Família), e realocar a equipe volante para atender as comunidades de Dona Josefa, Floresta e 

Coxilha Mandelli.

* Criar pontos de distribuição da Farmácia Municipal na ESFs e postos de saúde;

* Inves�r na qualificação dos profissionais para um atendimento cada vez mais humanizado da

população;

* Adquirir ambulatório móvel para realização de eventos de saúde em bairros, localidades do 

interior, com atendimento médico, psicológico, realização de exames básicos, marcações de 

consultas e interação da comunidade com a administração;

* Ampliar as hortas medicinais com auxílio da Secretaria de Desenvolvimento Rural;

* Construir Canil Municipal e buscar parceira com o Hospital Veterinário da Unisc para 

atendimento a animais abandonados;

Cultura e Turismo

* Buscar recursos via leis de inven�vo para a Gincana Municipal, difundindo a cultura local 

para o Estado;

* Projetar a Feira da Produção em nível Nacional;

* Tornar o Parque de Eventos a�vo o ano todo, realizando melhorias como calçamento de 

áreas de circulação, plan�o de árvores e paisagismo, além da implantação de parklets;

* Desenvolver o roteiro turís�co Princesa das Águas, contemplando a Cascata Can�nho 

Colonial e os balneários do município, com qualificação dos empreendedores locais e 

sinalização turís�ca que possibilite a visitação dos pontos; 

* Es�mular a procura de descanso, aventura e lazer no turismo rural, divulgando e valorizando 

nossas belezas naturais, cultura e gastronomia, gerando emprego e renda também neste 

setor;

* Ampliar atrações e qualificar a programação da Feira do Livro;

* Estruturar a Casa de Cultura para oficinas de artes, como pintura, desenho, música e teatro.

* Incen�var a visitação ao Museu Municipal Emílio Osmundo Assmann e a Biblioteca Municipal

com a reorganização dos acervos;



* Impulsionar a realização de a�vidades no Centro de Eventos Tradicionalista Jurema 

Tornquist.

* Criar fundo ou fundação cultural, para captação de recursos via leis de incen�vo para a 

realização de diversos projetos, ações e eventos;

Emprego e Renda

* Seguir incen�vando a instalação de empresas às margens da RSC-287, transformando a área 

em Distrito Industrial.

* Criar a Sala do Empreendedor, grupo de esDmulo a empreendedores individuais e a micro e 

pequenos empreendedores, proporcionando qualificação e oportunidades de negócios;

* Projetar a Semana do Empreendedor em nível Estadual;

* Acompanhar a instalação de novas empresas, reduzindo a burocracia para o 

desenvolvimento das mesmas;

* Manter e ampliar as parcerias com ACISA, AJEVEC, Rotary Club, SEBRAE, SENAC, SENAR e 

EMATER, para qualificação profissional; 

*  inovação e tecnologia;

* Incen�var, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a legalização de 

agroindústrias, possibilitando a geração de empregos também no meio rural.

* Criar campanhas de esDmulo às compras no comércio local: o dinheiro daqui, precisa ficar 

aqui. A geração de impostos no município é importante para os inves�mentos em 

infraestrutura que possibilitem a qualidade de vida da população.

 

Obras e infraestrutura

* Seguir a busca por recursos para o asfaltamento da Linha Henrique D'Ávila.

* Recapear o asfalto de Ponte Andréas.

* Implantar a tecnologia Con-Aid melhorando a trafegabilidade de estradas do interior.

* Realizar a troca gradual da iluminação pública por lâmpadas LED.

* Construir novo Centro Administra�vo, o�mizando os serviços administra�vos, com a 

proximidade de departamentos e secretarias, reduzindo ainda mais custos com aluguéis.

* Atender toda a extensão do município com redes hídricas e ampliar a cobertura de redes de 

esgoto.

* Aumentar o número de produtores do Programa Protetor das Águas, melhorando ainda mais

a qualidade da água no município;



* Implantar sistema automa�zado de protocolo e agendamento de serviços.

* Inves�r em acessibilidade em espaços públicos, como prédios e calçadas. 

* Incen�var a geração de energia fotovoltaica;

* Viabilizar um novo terminal rodoviário no acesso à cidade e melhorar os abrigos para 

passageiros de ônibus urbanos e intermunicipais; 

* Facilitar a ampliação da oferta de sinal de internet em localidades de interior e de wi-fi em 

locais públicos;

Esportes

* Buscar recursos para pavimentação do caminhódromo, tornando-o referência, com criação 

de ciclovia, incen�vando o transporte alterna�vo, projeto de paisagismo e energia solar para 

iluminação;

* Instalar novas academias ao ar livre nas praças e quadras espor�vas dos bairros e implantar 

iluminação de LED.

* Construir pista municipal de Veloterra/Motocross e incen�vo às pistas privadas.

* Melhorar a iluminação das quadras de areia dos bairros. 

* Incen�var os projetos de Férias, Ces�nha, escolinhas de futebol e a diversificação das 

modalidades espor�vas, com promoção de torneios em ginásios de bairros e localidades do 

interior;

Educação

* Construir EMEI no Loteamento Belo Horizonte, atendendo a região dos bairros Conventos e 

Maria Rosália Pauli;

* Melhorar a infraestrutura da rede municipal e inves�r em laboratórios de informá�ca;

* Ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar;

* Priorizar a qualidade de ensino, atualizado o material didá�co pedagógico das EMEIS e 

EMEFS;

* Valorizar os servidores de escola, com adequação do plano de carreira e inves�mentos em 

formação con�nuada; 

* Incen�var a criação de bandas e grupos de danças nas escolas;

* Oferecer atenção específica à alunos com necessidades especiais.

* Realocar a biblioteca pública da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Educação, de 

forma a deixa-la mais próxima da comunidade;

* Implantar escola em tempo integral, envolvendo o conteúdo curricular básico e outras 

a�vidades como reforço escolar, principalmente para crianças de 5 a 10 anos;



* Criar EMEI 360, sem recesso o ano inteiro;

* Implantar a�vidades extracurriculares nas escolas, aos sábados, com isso incluir na temá�ca 

escolar assuntos como economia domés�ca e empreendedorismo.

Social

* Buscar recursos federais para programa habitacional;

* Qualificar o cadastramento de beneficiários de programas sociais;

* Criar o CRAS móvel, para estender o atendimento em serviços sociais para bairros e 

localidades;

* Oferecer cursos para qualificação para possibilitar a busca de emprego e renda às famílias 

mais carentes;

* Criar banco de currículos e oportunidades;

* Promover a capacitação de jovens, conforme demanda, permi�ndo que ingressem no 

mercado de trabalho local e permaneçam próximos de suas famílias.

* Es�mular o envelhecimento saudável, com incen�vo às a�vidades dos grupos da terceira 

idade;

* Ampliar a assistência prestada pela Defesa Civil, com a criação de banco de doações, em 

especial móveis.

Agricultura

* Ampliar o orçamento anual des�nado a agricultura, para modernizar programas e 

aperfeiçoar parcerias de apoio ao produtor rural;

* Defender o plan�o do tabaco diante dos Governos Estadual e Federal;

* Dar ênfase à diversificação, para possibilitar renda ao produtor rural durante todo o ano;

* Ampliar a feira do peixe; 

* Incen�var agroindústrias, associações e coopera�vas agrícolas a u�lizarem com maior 

frequência os espaços disponibilizados pelo município para comercialização da produção; 

* Aprimorar o trabalho conjunto entre Emater, Sindicatos, Associações, Coopera�vas e 

ins�tuições financeiras;

* Ampliar a realização de dias de campo; 

* Levar a tecnologia para as escolas do meio rural, mo�vando os jovens rurais a permanecer 

no campo e buscar aperfeiçoamento técnico; 

* Incluir técnicas agrícolas no currículo escolar, repassando conhecimentos sobre história, 

sabedoria popular, valores e costumes, necessidades e sustentabilidade.



* Construir a Casa do Agricultor, ligação direta entre a cidade e o campo na produção e 

comercialização de alimentos, es�mulando a venda diária de produtos e a valorização do 

trabalho rural.

Segurança e Trânsito

* Fortalecer a união com o setor privado para apoiar as forças de segurança do município e 

ampliar ações de prevenção a criminalidade;

* Integrar cada vez mais a sociedade e as organizações civis nas questões de segurança, para 

melhor a atuação da corporação local.

* Desenvolver projetos para a construção de sedes próprias para a Brigada Militar e Corpo 

Bombeiros.

* Aumentar o número de câmeras de vídeo monitoramento;

Administração

* Valorizar o servidor público com qualificação pessoal e profissional para atendimento ao 

cidadão com presteza e rapidez;

* Dar ênfase ao Planejamento, agregado a Secretaria de Administração, com estudos e 

diagnós�cos, melhorando o andamento aos trabalhos, projetos, ações e programas a serem 

desenvolvidos com cronogramas para a efe�vação dos mesmos; 

* Evoluir na prestação dos serviços, reestruturando os setores.

* Aumentar o número de serviços disponibilizados via internet.

* Implantar sistema para digitalizar arquivos, reduzindo o gasto com material de expediente, 

tornando a busca por documentos mais ágil;

* Incluir setor de projetos na Secretaria de Finanças, buscando a inscrição de um número 

maior de projetos de todos os setores e secretarias;

* Estudar a venda de imóveis da administração, que possuem valor imobiliário, para 

construção do Centro Administra�vo.


