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CANOINHAS NO RUMO CERTO! 
 
Acreditamos que podemos ser maiores do que somos e o passado é prova 
disso. Sabemos que só com uma política limpa, sem corrupções ou joguinho 
político, com competências técnicas nos cargos de confiança, é possível sim 
voltarmos a crescer. Pensar no Povo, no cidadão, construir um governos 
com soluções rápidas e projetos a médio e longo prazo, desvinculados de 
uma política eleitoreira. Entendemos que os valores que carregamos são 
capazes de fazer com que canoinhas comece a se desenvolver e possa 
ressurgir nos cenários estadual, nacional e internacional. 
 
 
 
 
 

 
VALORES E COMPROMISSOS  
 
 
Estamos muito alinhados com os princípios propostos pelo nosso presidente 
Jair Bolsonaro, por conta disso reafirmamos em nosso plano de governo 
estes Valores e compromissos. 
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O FRUTO DA VIDA É SAGRADO!  
 
• Esta é uma cidade de todos nós, canoinhenses natos ou de coração. Uma 
cidade de diversas opiniões, cores e orientações.  
 
• As pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os 
frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da 
vida do próximo.  
 
• Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em 
uma economia de livre iniciativa, têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA! Seu 
celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra 
são os frutos de seu trabalho e de suas escolhas! São sagrados e não 
podem ser roubados, invadidos ou expropriados!  
 
• Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: FAMÍLIA! Seja ela como 
for, é sagrada e o Estado não deve interferir em nossas vidas. 
 
 
 
 

LIBERDADE E FRATERNIDADE!  
 
• Quebrado o atual ciclo, com Canoinhas longe de corrupção e de ideologias 
perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para todos tentarem 
buscar a felicidade da forma que acharem melhor.  
 
• Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas 
afetivas, políticas, econômicas ou espirituais.  
 
• Devemos ser fraternos! Ter compaixão com o próximo. Precisamos 
construir uma sociedade que estenda a mão aos que caírem. Escolhas 
erradas ou tropeços fazem parte da vida. Ajudar o próximo a se levantar nos 
diferencia como humanos.  
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• Mais importante: uma cidade fraterna e humana, com menos excluídos, é 
mais forte. Há menos espaço para populistas e suas mentiras. Canoinhas 
precisa se libertar de todo tipo de corrupção e alinhar-se com o 
desenvolvimento. O povo Canoinhense precisa ser livre de VERDADE. 
 
 
 
 

 
DIREITOS E DEVERES  
 
• A forma de mudarmos Canoinhas será através da defesa das leis e da 
obediência à Constituição, Assim, NOVAMENTE, ressaltamos que faremos 
tudo na forma da Lei!  
 
• Qualquer forma de diferenciação entre os Canoinhenses não será admitida.  
 
• Todo cidadão terá seus direitos preservados.  
 
• Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve obedecer às leis e 
cumprir com seus deveres (não matar, não roubar, não participar de falso 
testemunho, não sonegar impostos, etc.).  
 
• Qualquer pessoa no território canoinhense, mesmo não sendo cidadã 
brasileira , tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o 
dever de obedecer às leis do Brasil. 
 
 

IMPRENSA LIVRE E INDEPENDENTE  
 
• Somos defensores da Liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, 
política e religiosa!  
• Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da 
vida na contínua busca da felicidade!  
 
• Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia.  
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• A Liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o 
Canoinhas ande no caminho da servidão.  
 
• Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e 
escolher seu futuro. 
 
 
 

A NOSSA BANDEIRA É VERDE-AMARELA  
 
• Nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o 
gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da 
Nação, cidades e da família brasileira.  
 
• Queremos um Brasil com todas as cores: verde, amarelo, azul e branco. 
Queremos uma Canoinhas com Orgulho de suas raízes. 
 
 
 

 
 
CANOINHAS DO POVO. 
 
 
• Sentimos falta das pessoas exercerem o direito de contratar durante 4 anos 
alguém que possa trabalhar exclusivamente em benefício do município. 
 
• As portas da prefeitura estarem abertas ou receber o povo, não significa 
propriamente trabalhar para ele.  
• Entendemos que a eficiência no serviço prestado pelo executivo a cidade 
deve ser exemplar, corrigida simultâneamente e preservar a todo custo a 
exclusividade do bem do cidadão.  
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• Nosso compromisso é realizar todas as ações em prol da comunidade,do 
centro, dos bairros, das localidades, onde estiver um canoinhense lá estará o 
executivo para servi-lo. 
 
 
 
 

LIBERALISMO ECONÔMICO 
 
 
• Entendemos que quanto menor a interferência do poder público na vida 
financeira do cidadão, maior é a eficiência do governo.  
 
• Temos como meta desenvolver economicamente nosso município fazendo 
com que as pessoas possam ter condições de investir no crescimento do 
mesmo,capacidade de desenvolver sua família de forma digna, de realizar 
seus sonhos, além de promover prosperidade e a liberdade, fazendo com 
que pessoas não sejam dependentes do governo municipal. 
 
 
 
 
 

 
LINHAS DE AÇÃO  
 
 
CASA LIMPA - PLANO DE REFORMA ADMINISTRATIVA 

 
Precisamos devolver a capacidade econômica de investimentos e 

eficiências nos processos. 
 
Auditoria geral - Extinção do benefício de 30% aos comissionados - 
Devolução de espaços alugados desnecessários - Inventário humano - 
Redução dos cargos comissionados - Tecnicismo - Atendimento diário à 
população - E as demais ações necessárias. 
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EDUCAÇÃO NOTA 10 - PLANO DE EDUCAÇÃO 
 

Precisamos aumentar ainda mais a nota dos nossos alunos e melhorar 
as condições de trabalho de nossos professores e gestores. 
 
 Escolha de nomes para ser Secretário pelos diretores - Promover 
capacitações - Realizar concursos - Combater a defasagem - Informatização 
escolar - Reformas e ampliações prediais - Fazer valer artigo 148, parágrafo 
1º e 2º da lei Orgânica Municipal -  Entre outras ações necessárias. 
 
 
CIDADE VIVA - PLANO DE CULTURA E ESPORTE 
 

Desenvolver nossos cidadãos de todas as idades através desse plano, 
seu intelecto e saúde, causando indiretamente impactos positivos nas 
demais ações do governo, além de atrair investimentos para nossa cidade. 
 
Unificar fundações de cultura e esporte - Resgatar a identidade cultural - 
Investimento em marcos culturais - Realização de show, eventos esportivos 
e festivais - Prática de esporte e oficinas culturais nas escolas como parte da 
formação integral - Aperfeiçoamento e ampliação da banda Novos Talentos - 
Construções de espaços multifuncionais nos bairros - Entre outras ações 
necessárias. 
 
 
 
VEM PRA CÁ, VEM PARA CANOINHAS - PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  
 

Explorar nosso potencial turístico através da nossa riqueza histórica e 
natural, recolocar canoinhas no calendário turístico nacional e promover 
oportunidade e desenvolvimento. 
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Criação da Rota do Turismo Rural - eventos esportivos estaduais, nacionais 
e internacionais - Turismo Histórico - Turismo Religioso -  Marketing para 
Brasil e exterior - Eventos Culturais - Feiras - e outras ações necessárias  
 
 
   
MINHA CIDADE CANOINHAS -  PLANO DE MOBILIDADE E 
INFRAESTRUTURA  

 
Sendo uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, hoje vemos o 

retrocesso em que vivemos. Com base nisso queremos reestruturar 
canoinhas para dar qualidade de vida aos munícipes além de desenvolver 
uma estrutura para o desenvolvimento. 
 
Mudar o sistema viário central - Urbanizar bairros com praças, jardins, 
ciclovias, pavimentações etc. - Ponte de ligação (Água Verde à SC-303) - 
Ponte de ligação ( Centro à Água verde rua Alfredo Mayer) - Melhorias no 
Transporte Público - reestruturação de calçadas no centro e bairros 
facilitando acessibilidade - Lixeiras comunitárias na área central da cidade - 
Melhoramento das vias do interior - entre outras ações necessárias. 
 
 
TERRA BOA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO 
AGRONEGÓCIO 

 
Entendendo que um dos nossos maiores patrimônios é o nosso 

interior, desenvolvemos um plano de ações em várias áreas para o 
desenvolvimento total do interior e suas atividades, levando a dignidade que 
nosso interior merece. 
 
Patrulha Agrícola (Máquinas a serviço integral) - Desenvolvimento do 
Porteira aDentro - Abrigos de ônibus - Melhoria no serviço de transporte 
pùblico - Cursos Técnicos - Desenvolvimento de Cooperativas - Agricultura 
Familiar - Internet Rural - Incentivo à informatização - Aula integral em tempo 
de safra - Abertura diária dos postos de saúde - Profissional de saúde Fixo - 
Escala fixa de dia com atendimento médico durante o dia todo - 
Campeonatos esportivos - Desenvolvimento e Fomento das principais 
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culturas -  Conselho de gestão da Erva Mate - Viveiro de mudas (mão de 
obra internos UPA) - entre outras ações necessárias. 
 
 
CANOINHAS COM AMOR - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA L 

 
Cuidar do próximo é nossa tarefa, mas proporcionar condições de que 

cada dia eles se tornem menos dependentes da iniciativa pública é nosso 
dever! Com isso conseguimos devolver a dignidade, amor próprio e construir 
uma cidade mais justa! 
 
Apoio efetivo ao Conselho Municipal de Assistência Social -  Apoio a 
entidades filantrópicas - Moradia de Baixa Renda (Projeto Construir) - hortas 
comunitárias -  integração da melhor idade em ações voluntárias - integrar 
portadores de necessidades especiais em nossa cidade - Ressocialização 
dos apenados UPA através de trabalhos em oficinas e empresas - atividades 
físicas e intelectuais para melhor idade - fortalecer entidades especializadas 
em necessidades especiais - entre outras ações necessárias. 
 
 
 
+SAÚDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE 

 
Entendemos que nossa cidade sofre com a qualidade dos serviços 

prestados na área de saúde, que nossos profissionais não têm as condições 
necessárias para desenvolver seu trabalho, então o +Saúde vem como uma 
ação integrada de desenvolvimento da área de saúde para nossa cidade. 
 
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde criando conselhos locais de 
saúde - suplementação alimentar - Programas de saúde bucal - Programas 
preventivos de saúde básica (hipertensão, pré-natal, diabetes, DST, HIV) nos 
bairros e interior - Garantir acesso a medicamentos básico a baixo custo ou 
gratuitos - Aumentar para média de 22%/ano investimento da saúde  - 
Ampliar cobertura de atendimento via postos de saúde - Revisão da 
qualidade dos medicamentos gratuitos - Programa Remédio em Casa - 
Diminuição da fila de espera por exames - Apoio ao Hospital Santa Cruz - 
entre outras ações necessárias. 
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AVANTE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   
 

Nossa cidade tem sido uma cidade em decréscimo ano após ano, não 
pensar a longo e médio prazo, não investir em infraestrutura para suportar a 
chegada de novos investimentos tem feito canoinhas parar no tempo. esse 
plano tem como objetivo construir ações que levem Canoinhas rumo ao 
desenvolvimento. 
 
Promover o Fórum de Desenvolvimento - Criar um Conselho de 
Desenvolvimento Econômico em parceria com entidades e núcleos do nosso 
município - Marketing da potencialidade da nossa cidade para Brasil e 
Exterior - Incentivar a expansão das empresas existentes - Instalação de 
Empresas de Produto Final - Desenvolver um parque fabril com estrutura - 
Dar preferência a fornecedores e indústrias locais nas compras da prefeitura 
- Desenvolver a captação das culturas agrícolas  - desenvolver 
abastecimento elétrico - Implementar a Sede Regional da Associação dos 
Camioneiros de Santa Catarina - fomentar o comércio local com parcerias 
turísticas e eventos - Desenvolvimento de cooperativas e incubadoras -  
entre outras ações necessárias. 
 
 
 
 
CIDADE SEGURA - PLANO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
 

Promover a cidade sem promover em paralelo a segurança é o erro 
cometido por muito municípios. Outro erro também é esperar apenas 
investimentos do estado ou federação. Este é um dos fatores que ajudam 
diretamente no desenvolvimento de uma cidade. Nós queremos dar ao 
nosso cidadão a segurança necessária para que ele possa ter uma 
qualidade de vida que sonhamos como digna. 
 
 
Ampliar número de câmeras e trocar servidor para fortalecer a central de 
monitoramento - Aumentar o efetivo da guarda municipal - Habilitar a guarda 
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municipal a realização de boletins de trânsito, desonerando a PM - Aumentar 
a iluminação pública - Entre outras ações necessárias. 
 
 
 
CUIDAR BEM - PLANO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
 

O bem mais precioso é o meio em que vivemos, conservá-lo, preservá-
lo e até desenvolvê-lo é nossa missão. Cuidar de tudo que temos ao nosso 
redor como fauna e a flora como um todo nos faz olhar para o futuro com 
esperança. hoje vivemos uma defasagem muito grande quanto aos cuidados 
com nosso meio ambiente, mas o CUIDAR BEM vai nos levar a sentir mais 
de perto nosso futuro sustentável 
 
 
Melhoria no centro de zoonoses - Canil Público Municipal - Parceria com 
ong’s de preservação e cuidado - Campanhas de conscientização - 
Dragagem e desassoreamento do rio canoinhas -  Criar programa de 
Agentes de saúde animal - Fiscalização por meio da guarda municipal - 
Fomento da energia sustentável - entre outras ações necessárias  
 
 
 
CONCLUINDO 
 

Com as ações, planos e destacados acima, queremos reiterar nosso 
compromisso com a cidade  de Canoinhas e com um progresso da nossa 
gente através do desenvolvimento de toda as áreas importantes acima 
citadas e também da superação de obstáculos que surgirão entre este 
caminho.  
Temos o dever de escrever uma nova história, inspirados por nossa força e 
honestidade, para deixar como legado as nossas futuras gerações.   
 
 
CANOINHAS ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS. 
 
  


