
 

 

 

PLANO DE GOVERNO SILVINHO E PAULINHO 

 

Campos Novos é um município com grande 

potencial de desenvolvimento e crescimento, sem 

dúvida alguma, o melhor lugar para se viver! 

 

 

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos a prefeito 

SILVINHO e vice-prefeito PAULINHO DEVILA, da coligação “PARA CAMPOS 

NOVOS VOLTAR A CRESCER ”, e objetiva não apenas cuidar e melhorar o 

lugar em que vivemos, mas fazer com que ele volte a crescer, valorizando a sua 

gente com uma gestão democrática, cultivando odiálogo, promovendo a 

participação da sociedade, recebendo e ouvindo aos anseios do povo 

Camponovense. 

O que faz algo se tornar extraordinário, é fazer de coração, deixar correr 

nas veias o amor pelo que se faz.Dedicar todo o esforço para alcançar os 

objetivos de desenvolver cada vez mais os dons que Deus nos dá, fazer o que é 

correto, este é o caminho que vamos trilhar.   

É com este compromisso que SILVINHO e PAULINHO DEVILA, querem 

impulsionar o crescimento e o desenvolvimento do município em todas as áreas, 

trabalhando com honestidade, seriedade, responsabilidade, transparência e 

ética. 

Não faltará dedicação, respeito e carinho para com o povo e a esta cidade 

que tanto amamos. 

 



EDUCAÇÃO 

 

A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de 

uma sociedade e sendo um dos direitos básicos de todo o cidadão, deve ser 

oferecida com qualidade,buscando parcerias,investindo em infraestrutura e 

manutenção, materiais didáticos e pedagógicos, valorização e formação 

continuadados profissionais, projetos inovadorese tudo que for necessário para 

contribuir de forma concreta  com  os resultados da tão desejada sociedade 

moderna, humana, solidária, justa e com oportunidades para todos. 

Com este propósito, a gestão de SILVINHO e PAULINHO DEVILA, 

investirá em uma educação participativa, eficiente, consciente e responsável. 

 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, HUMANIZAÇÃO E 

QUALIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 

 

Educar para humanizar...  

 

- Atualizar progressivamente o pagamento dos valores fixados pelo 

piso nacional do magistério, conforme graduação específica; 

- Atualizar e revisar o plano de Carreira, com a participação de todos os 

profissionais; 

- Incluir as professoras adjuntas nas vantagens e atribuições do 

plano de Carreira; 

- Contratar empresa qualificada para realizar laudo técnico em todas as 

unidades escolares, para fazer levantamento apurado do exercício do trabalho 

em condições insalubres dos professores; 

- Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da 

educação e concretização das políticas de formação, como forma de garantia da 

qualidade na educação; 

 - Estabelecer parcerias com as Secretarias de Assistência Social, 

Esporte, Saúde e outros órgãos da Administração municipal na execução de 

ações que visem a promoção à saúde e integridade física, mental e emocional 

dos profissionais e estudantes da educação;  



- Garantir a implementação das Diretrizes Curriculares Municipal, em 

consonância com a Base Nacional Comum Curricular para as Unidades de 

Ensino mantidas pela Rede Municipal; 

- Realizar, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento; 

- Ampliar a oferta de matrículas na Educação Infantil Pública, com base 

em diagnóstico da realidade local, com recursos próprios e em regime de 

colaboração entre a União e o Estado;  

- Retornar gradativamente o atendimento em tempo integral aos 

estudantes de 0 a 3 anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil;  

- Garantir reforma, manutenção, ampliação e construção de Unidades de 

Ensino para assegurar e ampliar o número de vagas; 

- Implementar os padrões de infraestrutura estabelecidos para 

construções, reformas e ampliação de prédios de educação infantil, assegurando 

a qualidade dos espaços físicos, material pedagógico, parque infantil, 

brinquedoteca, ludoteca e revitalização de espaços externos; 

- Reativar as salas de ludoteca, brinquedoteca, e televisão, nas 

Unidades de Educação Infantil. 

- Implantar o projeto “Férias! Novos Tempos e Novos Amigos! ” 

Atendimento em período de férias, às crianças que os pais trabalham 

abrangendo inclusive, crianças carentes e em situação de vulnerabilidade; 

- Garantir o fornecimento de lençóis, cobertores, travesseiros, toalhas, 

fraldas, xampu, lenço umedecido, luvas, pomada de assadura, enfim todos os 

materiais necessários para suprir as necessidades do desenvolvimento infantil, 

atendendo os direitos de aprendizagem previstos pela BNCC; 

- Disponibilizar Kits escolares com caderno, lápis, borracha, cola, 

apontador, nas secretarias das escolas, para atender necessidades de alunos 

que precisarem; 

- Retomar a aquisição de Uniformes escolares em parceria entre 

administração e pais, fomentando o comércio Camponovense; 

- Garantir o fornecimento de todo o material didático, pedagógico e de 

expediente para o bom funcionamento de todas as Unidades de Ensino; 



- Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais 

do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-

escola, com qualificação de professores alfabetizadores; 

- Viabilizar apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças; 

- Realizar avaliações de desempenho, periodicamente, para 

acompanhamento individual, em consonância com as avaliações realizadas pelo 

MEC; 

- Oferecer atividades extracurriculares e acompanhamento dentro e fora 

da sala de aula para total aprendizado dos alunos; 

- Retomar as atividades nos laboratórios de informática, com suporte 

técnico a fim de dar apoio aos alunos e profissionais da educação; 

- Disponibilizar segundos professores, da área de Educação Especial aos 

estudantes com deficiências incluídos no ensino regular; 

- Fortalecer as parcerias com instituições especializadas de educação 

especial, para auxiliar no ensino e aprendizagem; 

- Retomar o atendimento educacional especializado aos estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, com aplicação 

de protocolos de Avaliação para diagnósticos precoces; 

- Reativar o atendimento educacional especializado, com capacitação 

específica aos professores da área, estabelecendo parcerias com as instituições 

nos Cursos de Capacitação, Seminários municipal, estadual, Workshops, 

Congressos e Assessorias; 

- Com relação ao material didático de professores e alunos, a 

administração realizará uma gestão democrática, compartilhando ideias e 

priorizando a participação dos envolvidos em cada área;  

- Garantir o acesso e permanência dos estudantes na educação pública, 

viabilizando transporte escolar de qualidade, acessível e com segurança;  

- Garantir o fornecimento de merenda escolar de qualidade com 

acompanhamento de nutricionistas, preferencialmente com produtos da região, 

valorizando a agricultura familiar;  



- Garantir capacitação para merendeiras escolares, propondo ações que 

colaborem com escolhas alimentares mais saudáveis, a fim de assegurar boas 

práticas no manuseio dos alimentos; 

- Apoiar a democratização à educação com o fortalecimento dos 

Conselhos. 

 

SAÚDE 

 

Promover uma Saúde Humanizada para todos com dignidade e respeito, 

permitindo ao cidadão, obter um atendimento com excelência e qualidade, 

promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, farmacêuticas, e na 

aquisição de novos equipamentos para melhor atender a população. 

Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, tratando o 

cidadão de forma única e integral, atuando desde a prevenção, ajudando o 

cidadão a dispor de vida mais longa e saudável. 

- Construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Bairro 

Nossa Senhora Aparecida; 

- Buscar parcerias e melhorias no atendimento especializado 

odontológico; 

- Reunião com médicos, enfermeiros e colaboradores para fazer 

levantamentos e buscar soluções das necessidades encontradas na 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO; 

- Padronização de uniformes para Fundação Hospitalar Dr. José 

Athanázio e para a Secretaria Municipal de Saúde; 

- Manter pagamento em dia de convênios, médicos e fornecedores, para 

honrar com os compromissos assumidos; 

- Investir na valorização, humanização, informação, educação 

permanente e capacitação dos funcionários, com cursos e treinamentos a todos 

os profissionais da área de saúde; 

- Investir em medicamentos para melhor ofertar as variedades disponíveis 

ao cidadão e aos médicos através da Farmácia Municipal;  

- Criação de uma equipe multidisciplinar: Nutricionista, Psicóloga, 

Fonoaudióloga e Assistente Social para fazer acompanhamento nas Estratégias 

Saúde da Família (ESF); 



- Atendimento de especialização médica na cidade e no interior do 

município; 

- Criação de um Fundo Municipal de Saúde em parceria com a iniciativa 

privada; 

- Sistema de agendamento de consultas, exames e outros serviços; 

- Manter e ampliar o atendimento da saúde pública, direito de todos, dando 

acesso igualitário aos Camponovenses; 

- Construir e ampliar uma nova unidade de Estratégias Saúde da Família 

(ESF) nos Bairros Boa Vista (Cohab), Centro e CAIC; 

- Ampliar e melhorar o fornecimento de medicamentos, exames, cirurgias 

eletivas, consultas e encaminhamentos médicos a todos os cidadãos 

Camponovenses; 

- Disponibilizar e proporcionar o encaminhamento de pacientes com 

dependência química, problemas psicológicos e outros aos centros de 

atendimento, buscando ofertar mais vagas; 

- Renovar constantemente a frota de veículos da saúde, garantindo 

segurança e comodidade a todos os usuários; 

- Fornecer transporte e atendimento humanizado a todos os pacientes que 

necessitarem de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), e outros; 

- Melhorar e reequipar o Odontomóvel para melhor atender todo o interior 

do município; 

- Melhorar o convênio com o hospital e clínicas de Capinzal para 

atendimento aos moradores do Distrito da Barra do Leão e entorno. 

 

 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO  

 

- Retomar a autonomia administrativa e financeira da Fundação Hospitalar 

Dr. José Athanázio; 

- Viabilizar convênios para realização da ampliação e reforma do hospital; 

- Adquirir equipamentos e móveis para dar melhor atender os pacientes; 

- Criar um sistema de atendimento ambulatorial de urgência com acesso 

independente; 

- Aprimorar sistema informatizado de digitalização de prontuários; 



- Proporcionar aos pacientes internados a realização de exames 

complementares; 

- Manter pagamento em dia de convênios, médicos e fornecedores, para 

honrar com compromissos assumidos; 

- Revisar e melhorar plano de cargos e salários dos funcionários da 

fundação; 

- Implementar uma equipe multidisciplinar de apoio e humanização aos 

pacientes; 

- Criar um sistema de diárias para o profissional de Enfermagem em 

acompanhamento a pacientes em transferência; 

 

 

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 

 

- Valorização e Capacitação do Profissional de Educação Física com 

cursos nas áreas de atuação, melhorando a qualidade de materiais e espaço 

físico para o desenvolvimento das ações; 

- Implantação do projeto “Esporte na Escola”, de iniciação Esportiva no 

formato de Mini Modalidades em parceria com as escolas para estimular o 

conhecimento e a pratica das mais variadas modalidades;  

- Promover Festivais de Iniciação Esportiva com participação de todas as 

escolas através do projeto “Esporte na Escola”;  

- Implantação do Projeto “Esporte nas Férias”, com a manutenção de 

escolinhas esportivas com professores no período das férias escolares; 

- Implantação do projeto “Esporte para Todos”, desenvolvido através de 

Escolinhas Esportivas que será realizado nos bairros e também nas escolas e 

comunidades do interior do município;  

- Manutenção do Bolsa Atleta e criação do Bolsa Técnico; 

- Reativar grupos de atividade física nos bairros e interior através do 

programa “Esporte + Saúde”, melhorando a qualidade de vida do cidadão 

Camponovense, juntamente com a implementação de Ginástica Laboral nos 

ambientes públicos;  



- Retomada dos Jogos Inter Comunitários Camponovense – JOINC, 

buscando parceria com as associações de bairros através da UNICAMPO e da 

iniciativa privada;  

- Ampliação e melhorias do Complexo Esportivo Municipal (Ginásio 

Humberto Calgaro e Estádio Cid Caesar de Almeida Pedroso);  

- Ampliação e melhorias do Complexo Esportivo Juvelino Fernandes da 

Silva;  

- Aquisição, melhorias e ampliação do Estádio “Pinheirão”;  

- Estudo para viabilização e implementação de campos com gramado 

sintético nos bairros, distritos e comunidades do interior; 

- Realização de Campeonatos Municipais das mais diferentes 

modalidades desenvolvidas no município voltados a comunidade local.  

- Campeonatos regionais em parceria com a iniciativa privada, 

estimulando a participação nos eventos esportivos locais.  

- Realização de Campeonatos Distritais em parceria com as comunidades 

do interior.  

- Formar parceria com iniciativa privado para formação, equipação e 

estruturação de equipes adultas de diferentes modalidades, buscando 

participação em competições regionais, estaduais e da FESPORTE.  

- Sediar Eventos Esportivos Regionais e Estaduais, fomentando o 

comércio local e buscando oferecer a oportunidade dos parceiros esportivos e 

familiares de acompanharem os atletas em eventos oficiais.  

- Priorizar o evento escolar mais importante da Secretaria de Esporte e 

Lazer, a realização dos Jogos Escolares Camponovense – JECAM, oferecendo 

um evento grandioso aos participantes e parceiros.  

- Retomada da Corrida Rústica, Aniversário de Campos Novos.  

- Apoiar e ser parceiro de eventos realizados por associações, clubes e 

academias do município, nas mais diversas modalidades ou práticas esportivas. 

 

 

SAMAE – ÁGUA E SANEAMENTO 

 

- Dar continuidade à setorização, isolamento de redes por bairros, 

evitando desabastecimento; 



- Expandir o abastecimento de água potável da zona rural, e realizar 

análises de controle de portabilidade através da Unidade Móvel do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM); 

- Intensificar campanhas em parceria com a FUNDEMA e Secretaria de 

Educação e Cultura, nos dias alusivos ao da Água, Meio Ambiente e da Árvore; 

- Construção de Centro de Educação Ambiental na Estação de 

Tratamento de Esgoto, localizada no Bairro Aparecida; 

- Dar continuidade na troca de hidrômetros e padronização, visando leitura 

efetiva, controle das perdas através de vazamentos, e a proteção do padrão de 

ligação de água; 

- Projetar esgoto na Vila Libino (Ibicuí), com redes e terreno para 

construção de estação de tratamento de esgoto; 

- Executar a rede de esgoto da estação elevatória do Bairro Santo Antônio 

até o Loteamento Zanatta, passando pelo Loteamento Rambo; 

- Adquirir câmera para vistoriar entupimentos de rede de esgoto e 

infiltrações de águas pluviais; 

- Executar rede de esgoto no Loteamento Iguaçu, quando liberado o 

Loteamento Machado; 

- Atingir 100% de coleta e tratamento de esgoto na Sede do Município; 

- Efetuar o cadastramento de poços tubulares profundos para suprir 

eventual interrupção pelo sistema público; 

- Viabilizar projetos de coleta e tratamento de esgoto nos distritos; 

- Aquisição de caminhão de hidro jateamento e vácuo para limpeza de 

redes de esgoto e que poderá ser utilizado para limpeza de redes pluviais; 

- Construção de reator UASB na E.T. E – Estação de Tratamento de 

Esgoto Bacia C do Bairro COHAB; 

- Construção de reator UASB da E.T. E – Estação de Tratamento de 

Esgoto Bacia D Bairro Industrial; 

- Abertura de Poço Artesiano profundo para atender os Loteamentos: 

Valparaíso, Santa Edwiges, Ernesto Zortea, Cohab, Loteamento Santa Clara 

(Bess), Loteamento Bevilaqua e parte do Bairro Aparecida; 

- Implantação Rede de água do loteamento Corujão até residências 

próximas ao posto Quero-Quero; 



- Ampliar tarifa social – incluir usuários aposentados até 1 salário mínimo 

e ampliar áreas de especial interesse social; 

- Distribuição de KIT Padrão para confecção de mureta pelos usuários. 

- Implantar sistema Macromedição na setorização para minimizar perdas 

no sistema ou desvios indevidos. 

 

PLANEJAMENTO 

 

 - Promover a padronização e a normatização do Plano Diretor e Código 

de Postura do Município;  

- Trabalhar de forma integrada e assertiva com todas as secretarias na 

elaboração de projetos de interesse comum, fazendo acompanhamento mensal 

do orçamento; 

 - Promover reuniões envolvendo a população, ouvindo os anseios de 

cada comunidade para realização de novos projetos;  

- Levar efetivamente a Internet via satélite ao Campo; 

- Colocar câmeras nas rodovias do interior para diminuir roubos; 

- Implantação de Balcão do Produtor Rural, com treinamento e suporte na 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural;  

 - Criar rotina específica de trabalho, visando à articulação de projetos 

para viabilização de convênios junto ao Governo Estadual e Federal;  

- Garantir o funcionamento de aplicativo que permita ao solicitante 

acompanhar a situação de seu requerimento realizado em qualquer Secretaria 

do Município;  

- Avaliar formas de uso dos prédios públicos municipais minimizando 

gastos com aluguéis;  

- Implantar rotina de acompanhamento das atividades dos conselhos 

municipais;  

- Trabalhar as equipes de atendimento ao público, para máxima 

resolutividade do problema já no primeiro atendimento, Programa de Qualidade 

no Atendimento ao Cidadão;  

- Projeto Cidade “Sempre Limpa” 

- Fomentar as Associações de Bairros para que a População seja ouvida;  



- Promover a criação e preservação de áreas verdes, de parques e praças 

nos bairros;  

- Organizar os endereços de ruas e numeração de casas e 

estabelecimentos comerciais; 

- Implantar identificação de vias e propriedades rurais, com informativo, 

mapeamento e sinalização;  

- Criar programa “Trânsito Consciente”, buscando alternativas 

sustentáveis para adequar fluxo na área central; 

- Incentivar os funcionários do comércio e demais para o uso da bicicleta 

como meio de transporte, criando estacionamentos seguros para as bicicletas 

no centro da cidade, ao mesmo tempo, praticando vida saudável e 

conscientização com o meio ambiente;  

- Fomentar incentivos às pequenas e médias empresas através de estudo 

de viabilidade tributária;  

- Estabelecer parcerias para qualificação profissional de mão de obra para 

as áreas de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços;  

- Revitalizar as atividades e estudos do DEL (Comitê de Desenvolvimento 

Local) e suas Câmaras Técnicas; 

- Realizar concurso Público nas áreas deficitárias;    

- Realizar modernização e integração de sistemas da Administração 

Municipal, possibilitando maior transparência, facilidade de acesso, clareza de 

dados e adequação de custos; 

 - Criar sistema permanente de Planejamento e Gestão, criando rotina de 

“Check de Metas Mensal”, através de reunião com Secretários e Diretores para 

análise de indicadores e elaboração de planos de ação;  

 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

- Adequar orçamento municipal para atingir índices conforme Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

 Promover redução dos Cargos de Confiança; 

 Realizar dimensionamento dos cargos públicos conforme a função; 

 



- Executar o orçamento municipal conforme arrecadação mensal, evitando 

ao máximo o pagamento de juros (mostrar que pagar juros é ilegal); 

- Garantir que o Município cumpra com seus compromissos fiscais e 

financeiros com fornecedores e funcionários;  

- Promover capacitação, aperfeiçoamento e valorização do quadro de 

funcionários, visando à melhoria da Gestão Pública e dos serviços prestados a 

comunidade;  

- Tornar compreensíveis e atualizadas as informações no Portal da 

Transparência;  

- Implantar orçamento participativo interbairros e interior e controle de 

execução. 

 

CULTURA 

 

- Realizar estudo sobre a possibilidade de transformar a Fundação 

Cultural em uma Secretaria Municipal de Cultura; 

- Implantar projeto com Rua Coberta em frente à Casa da Cultura para 

realizar e popularizar espetáculos culturais, exposições, shows, feira do livro, 

estabelecendo um ponto de encontro cultural no final de semana; 

- Retomar o incentivo e o apoio para Semana Farroupilha; 

- Promover e popularizar espetáculos como Camerata, Tributos, Recitais, 

Festivais, Audição de Piano, Encontro de Corais, Shows humorísticos, com 

apoio as entidades organizadas como Coral, artesões, grupos folclóricos, 

tradicionalistas, teatro e feiras; 

- Tornar o Festival Literário e Cultural Camponovense um evento de 

referência regional; 

- Reativar o apoio e incentivar os Escritores Camponovenses, nos eventos 

de lançamentos de livros e encontros, e criar a Associação de Escritores 

Camponovenses, para futuramente, ingressar na Academia de Escritores 

Catarinenses; 

- Retomar e ampliar as aulas de música, de dança, vocal, fanfarra, 

declamação. 

- Implantar e criar Coral Infantil e Juvenil; 



- Retornar os concursos de Miss, Mini Miss, Mister e Rainha da Festa do 

Município; 

- Elaborar e executar um projeto de parceria entre Secretaria de Esporte 

e Lazer, Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Educação, para construção 

de uma Arena Multiuso; 

- Buscar parcerias para digitalizar a história e fotos do acervo documental 

do arquivo histórico, e rever pontos históricos do município para o tombamento; 

- Realizar mensalmente exposições e interações com a comunidade na 

Biblioteca Pública e no museu; 

- Criar o festival de inverno, com gastronomia (comidas típicas regionais), 

lazer e tradicionalismo; 

- Fomentar a retomada dos bailes tradicionais: Baile do Agrônomo, Baile 

da Soja, Prenda Jovem, Debutantes, Baile de São João e Bailes de Carnaval. 

- Pintura Interna e Externa obedecendo às leis do Restauro, manutenção 

e conservação do prédio Museu Histórico; 

- Reforçar sobre a valorização na Casa da Cultura com sua Historia, 

pesquisas e exposições; 

- Fortalecer Conselho Municipal da Cultura. 

 

OBRAS E URBANISMO 

 

Com o intuito de sempre buscarmos um lugar melhor para se viver, 

estaremos apresentando algumas propostas para nosso município! 

 

- Conservar permanentemente as estradas e entradas das propriedades 

rurais com patrolamento e cascalho, tubulação, reformas e construção de pontes 

em todo o interior; 

- Conservar e manter a manutenção no parque de máquinas, a fim de 

viabilizar boas condições de trabalho; 

- Montar equipes com máquinas, patrola, rolo compactador, 

retroescavadeira e caminhões e toda a infraestrutura necessária para começar 

e terminar os serviços do interior, destinando equipes para os distritos; 

- Melhorar as instalações da secretaria de obras; 



- Melhorar e humanizar as condições de trabalho aos servidores da 

Secretaria de Obras; 

- Revisar plano diretor; 

- Concluir 100% da rede de esgoto e água tratada; 

 

 Pavimentação: 

 

- Pavimentação será nossa bandeira. Após estar pronto o sistema de 

saneamento e abastecimento de água, preconizaremos a implantação da 

pavimentação asfáltica das vias, trazendo maior comodidade aos usuários; 

- Padronização dos passeios respeitando a acessibilidade; 

- Manter o trabalho de urbanização da cidade com construção de 

passeios, praças e sinalização viária; 

- Melhorias na pavimentação de ruas (tubulações e passeios);  

- Criar política de manutenção e limpeza de lotes baldios; 

 

 Mobilidade Urbana: 

 

- Fazer estudo de mobilidade urbana; 

- Será investido, fortemente, nos serviços de limpeza de ruas, 

implementação de um projeto de coleta seletiva de lixo e entulho para que 

possamos transformar nossa cidade e diminuir os impactos gerados ao meio 

ambiente. 

- Os espaços de lazer serão ampliados e melhorados com instalação de 

equipamentos de ginástica, bancos e mesas e melhoria na arborização; 

- O trabalho de sinalização, pinturas e jardinagem estará no “Projeto 

Nossa Bela Campos Novos”, projeto este, que estará sob responsabilidade de 

equipe específica, e que buscará o apoio e participação da sociedade com 

incentivo a melhoria da jardinagem de suas residências; 

- Criação do plano de logística e trânsito do município, para que todo e 

qualquer investimento esteja pautado em estudos técnicos, evitando assim, o 

retrabalho; 

 



- Melhoria e embelezamento e logística dos portais de acesso a nossa 

cidade; passeios padronizados, implantação de abrigos de passageiros; 

Promover estudos de viabilidade para implantação de coleta seletiva; 

 

 Departamento de Engenharia: 

 

- Readequar os prazos protocolares para Departamento de Engenharia 

buscando acelerar a aprovação e liberação dos projetos; 

- Viabilizar ao cidadão melhor e mais simplificado acesso as normas que 

regem a construção civil no município; 

- Implantação de um Projeto de ampliação e melhoria da iluminação 

pública, com a instalação de soluções modernas. 

 

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

 

- Criar um grupo de Jovens empreendedores com representantes em 

todos os bairros; 

 - Apoiar a consolidação do Programa DEL – Desenvolvimento Econômico 

Local - idealizado pela ACIRCAN e apoiado por diversas entidades da sociedade 

Camponovense, como instrumento para o crescimento econômico e social do 

município; 

 - Ampliar o trabalho de implantação de áreas industriais; 

- Fortalecer e ampliar as parcerias com entidades representativas do setor 

como CDL, ACIRCAN, Senai, Sebrae, Senac, Junta Comercial, Universidades, 

Cooperativas e outras; 

 - Implantar em parceria com o Programa DEL – Desenvolvimento 

Econômico Local - uma incubadora de empresas na área tecnológica para 

fomentar a criação de empreendimentos e geração de empregos; 

 - Política pública para incentivar a instalação de empreendimentos 

turísticos aproveitando potencial dos lagos e as belezas naturais do município; 

- Incentivar o desenvolvimento do potencial das áreas dos lagos para 

turismo rural no município; 



- Construir Mirante alusivo ao nascimento do Rio Uruguai destacando sua 

importância e beleza; 

 - Ampliar com o apoio técnico e organizacional às empresas; 

- Aprimorar programas de incentivo, estimulando a instalação de novas 

empresas e a expansão das já existentes; 

- Revitalizar o embelezamento da cidade, parques e demais pontos 

turísticos; 

- Revitalização das praças com manutenção periódica; 

- Construção de uma Arena Multiuso para realizar e atrair eventos 

turísticos no município; 

- Promover a atividade turística em Campos Novos, fomentando projetos 

como o Circuito de Cicloturismo dos Lagos, o turismo de águas termais no 

Distrito da Barra do Leão, a sinalização turística urbana e rural, o turismo 

religioso, o turismo ecológico; 

- Em convênio com o estado, fazer exploração turística no Parque 

Estadual Rio Canoas; 

- Criar projeto “Barco Escola” na rota das águas; 

- Estruturar o Parque Ecológico Ernesto Zortéa com infraestrutura que 

atenda às necessidades da população para o uso público; 

- Incentivar a realização de eventos Motocross, Velocross e outros dos 

seguimentos; 

- Retomar as Festividades do mês de Aniversário do Município – evento 

referência na região com programação atrativa, com a realização de eventos 

econômicos, esportivos, culturais, ambientais, de lazer e entretenimento, 

envolvendo a sociedade; 

- Incrementar a Expo Campos transformando-a em referência do 

agronegócio do Sul Brasileiro; 

- Apoiar a realização de todos os eventos relacionados ao agronegócio; 

- Apoiar outros eventos já realizados no calendário oficial do município, 

como o Natal Celeiro da Paz, a Semana do Gaúcho, a Casa do Coelho da 

Páscoa, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, Feiras Comerciais, Eventos 

Esportivos, Rodeios, entre outros; 

- Fazer um estudo de viabilidade de implementação de um aeroporto no 

município; 



- Criação do Fundo do Empreendedor com liberação de recursos para 

MEIS e Micros e Pequenas Empresas (Juro zero). 

 

MEIO AMBIENTE 

 

- Ampliar o trabalho na Fundação Municipal de Meio Ambiente 

(FUNDEMA), com licenciamentos, (Pareceres e licenças ambientais) para todas 

as atividades potencialmente poluidoras no município, monitorando, orientando 

e fiscalizando rigorosamente desde a instalação até o funcionamento destes 

empreendimentos, bem como, no controle de atividades geradoras de impactos 

ao meio ambiente ou utilizadoras de recursos naturais; 

- Orientar o correto uso do solo, focando em procedimentos de manejo 

ecologicamente sustentável do meio ambiente, e dando prioridade à 

preservação dos recursos naturais legalmente protegidos, como áreas de APP 

(Área de Preservação Permanente), Reserva Legal, Parques, etc.; 

- Ampliar a proteção ambiental ao Lajeado Restingão, e manejo de 

ecossistemas, realizando um trabalho direto com os proprietários das áreas 

limítrofes do curso de água; 

- Criação do Projeto Escola no Parque, com incentivo a visitas das 

escolas do município de Campos Novos ao Parque Estadual do Rio Canoas, 

com o objetivo de desenvolver novas abordagens interdisciplinares de educação; 

- Criação do projeto Sociedade mais Sustentável, promovendo e 

melhorando a redução de resíduos, realizando práticas sustentáveis; 

- Incluir programas de coleta itinerante de embalagens vazias de 

agrotóxicos, e em parceria e diálogo entre prefeituras da região, conselhos, 

fornecedores e fabricantes de agrotóxicos voltados para a lavoura. Promover 

capacitações, com relação à aplicação, manejo, segurança pessoal e proteção 

ambiental em todas as regiões do município; 

- Implantar em parceria com produtores rurais, viveiros de mudas de 

árvores nativas, para uso em projetos e de recuperação ambiental, e para a 

proteção das nascentes; 

- Criação do Projeto “Eco Segunda de Atividades Ambientais”, para 

promover Núcleos de Educação Ambiental, com atividades, prioritariamente, em 

todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, com palestras, oficinas, 



exposições, vivências ou quaisquer outras ferramentas disponíveis, e 

abrangendo um canal entre população, administração pública, empresas e 

ONGs, melhorando a comunicação entre os setores; 

- Programa para captação de água das chuvas; 

- Projeto de hortas comunitárias no município, com incentivo à produção 

orgânica e a agroecologia municipal; 

- Fortalecimento do órgão ambiental municipal, com contratação de 

profissionais habilitados para auxiliar nas demandas do licenciamento e 

fiscalização ambiental municipal; 

- Melhorar e ampliar a capacidade do Centro de Compostagem, com 

novas alternativas como, a compostagem em baldes, visando além do descarte 

correto, uma redução no custo fixo do município com coleta e destinação do lixo; 

- Apoio para os agricultores que ainda não se cadastraram no CAR 

(Cadastro Ambiental Rural); 

- Projeto para limpeza e estruturação das APP (Área de Preservação 

Permanente), urbanas para conscientização sobre a ilegalidade de interferir 

nestas áreas, e engajar os proprietários para uma gestão participativa do local, 

com cuidados e embelezamento;  

- Projeto da criação de “Caxambus nas Nascentes” das comunidades 

do interior, gerando preservação, levando e garantindo água de qualidade.  

- Palestras comunitárias no interior, para orientar o produtor rural sobre as 

atividades que forem realizar em suas propriedades e sua legalidade ambiental. 

 

AGRICULTURA 

 

A agricultura é de suma importância para o município de Campos Novos, 

já que ele recebe o título de “Celeiro Catarinense. Temos uma grande 

preocupação em manter e fortalecer esse importante setor da nossa economia, 

tornando-o cada vez mais forte. Da mesma forma, estamos abertos a sugestões. 

 

 Logística 

 

- Para que possamos melhorar a logística e escoamento de nossa 

produção, será investido na melhoria e manutenção das estradas rurais, com 



foco nos pontos de estrangulamento (pontes, serras, curvas, etc.). Em um 

primeiro momento serão melhorados a pavimentação de eixos principais e de 

forma constante as vias secundárias, fazendo com que todo e qualquer produtor 

consiga entrar e sair de sua propriedade com sua produção a qualquer momento. 

 

 Inovação 

 

- Estamos em um mundo cada vez mais digital, vamos promover a 

melhoria na distribuição de sinais de telefonia e internet para o meio rural, para 

que, na comodidade de sua casa, o produtor possa acessar todos os serviços 

de forma online, como emissão de nota fiscal, GTA (Guia de Trânsito Animal), 

capacitações, etc. Melhorando assim, sua capacidade de trabalho e acesso as 

informações. 

 

 Parcerias e Planejamento  

 

-Estreitar parcerias com o apoio da EPAGRI, CIDASC, CEASA, FAESC, 

FETAESC, OCESC, Universidades e outras entidades para planejar as 

atividades do setor. Vamos promover um estudo aprofundado das principais 

cadeias produtivas do município, desde as atividades animais até as vegetais 

como olericultura e grãos. Será um planejamento estratégico para direcionar 

toda e qualquer ação promovida pela administração, com priorizações de ações 

para que possamos avançar mais rapidamente e investir de forma assertiva, sem 

desperdícios de dinheiro público; 

- Trabalhar fortemente na criação e desenvolvimento de arranjos 

produtivos locais, com organização de diversos elos da cadeia produtiva, desde 

a produção até a entrega ao consumidor final; 

- Ampliação e fortalecimento do programa de controle a zoonoses, 

castração de cães e gatos, sorologias de monitoramento, confecção e 

distribuição de cartilhas de orientações, e implantação do canil municipal; 

- Buscar o aperfeiçoamento do serviço público, bem como, da inspeção 

municipal para que os produtos processados (transformados) possam acessar 

novos mercados, baseado na legislação do “Selo Arte”. 

 



 Organização e Comercialização 

 

- Promover o associativismo, principalmente dentro das diversas cadeias 

produtivas: leite, suínos, olericultura, frutas, etc. Com a criação de fóruns de 

discussão, busca de soluções, e principalmente melhoria da logística de 

comercialização; 

- Promover e ampliar espaços de comercialização para a produção local, 

com apoio em estrutura e logística de distribuição; 

- Criação de um programa de apoio a melhoria de infraestrutura rural, com 

subvenção do pagamento de horas máquinas. Com isto, ampliar a capacidade 

de execução de serviços no meio Rural. (Silos, estradas, terraplanagens, etc.). 

 

 Assistência Técnica, Extensão Rural e Necessidades Básicas 

 

- Montar uma equipe de Extensão Rural, com profissionais da Agronomia, 

Veterinária, Assistência Social, para que possamos dar suporte aos produtores 

desde assistência técnica até as questões ligadas as necessidades básicas, 

como saneamento; 

- Criação de um programa de auto abastecimento, preconizando que as 

famílias tenham produção própria, melhorando assim a sua qualidade na 

alimentação; 

- Ampliação e tecnificação dos programas de distribuição de mudas e 

alevinos. Promover o acompanhamento técnico para implantação e condução 

destes pomares e sistemas de produção. 

 

 Decisões compartilhadas 

 

- Apoio e fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural, tornando este, o principal fórum de deliberações quanto aos investimentos 

e decisões referentes ao setor agropecuário do município; 

- Meio Rural Próximo do Setor Urbano; 

- Como suporte ao embelezamento da cidade e promoção da saúde, será 

ampliada a capacidade de produção do horto municipal, com investimento na 

produção e distribuição de plantas medicinais; 



- Criação do programa de hortas comunitárias urbanas. Apoio técnico da 

Secretaria de Agricultura para que as associações de bairros possam utilizar 

terrenos baldios para a produção de alimentos, apoiando os mais necessitados, 

com a possibilidade de comercializar a produção excedente para melhorias e 

suporte das ações sociais; 

- Todos os novos Programas que serão criados, terão como foco principal, 

o incentivo de jovens e mulheres no meio rural, para isso, será muito importante 

apoiar a entrada de tecnologias modernas e digitais, fortalecendo os sistemas 

produtivos para serem rentáveis e com trabalho humanizado; 

- Reestruturação dos Programas Balde Cheio, do programa Nitrogênio, e 

Silagem na cadeia produtiva do leite e seus derivados. 

 

 


