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PROPOSTAS 

CANDIDATO ALFONSO MARIA SOUZA – PREFEITO – PMDB  

ALEXSANDRO KOHL – VICE PREFEITO – PMDB  

AURORA(SC) 

 

1. RESPEITO AO AGRICULTOR - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 Estradas boas durante os 4 anos com acesso as propriedades e galpões. 

 Orientações aos Agricultores sobre as novas Legislações Ambientais – Código Florestal. 

 Organização e profissionalização dos nossos agricultores. 

 Promover viagens, excursões de estudos e visitas de intercâmbio a propriedades rurais, feiras e 

exposições. 

 Incentivo e orientação técnica para formação de grupos ou associações para produção e 

comercialização de produtos e alternativas de diversificação de culturas. 

 Realização de eventos culturais, desportivos e recreativos para as famílias rurais. 

 Implantação Programa troca troca de aves, vacas leiteiras e porcas matrizes. 

 Aquisição de equipamentos para implantar Programas de apoio aos serviços de melhorias das 

propriedades rurais: estradas, açudes, chãos de casas, galpões, estufas etc. 

 Aquisição de maquinários e implementos para parcerias com os agricultores e Associações 

Comunitárias. 

 Melhoria no atendimento aos pecuaristas e piscicultores. 

 Tratamento para controlar a proliferação de borrachudos. 

 Ampliar a política de habitação rural. 

 

2. DIGNIDADE E RESPEITO AO POVO DE AURORA (REABERTURA IMEDIATA DO HOSPITAL 

MUNICIPAL) 

 Reabertura imediata DO HOSPITAL MUNICIPAL resgatando a dignidade e o respeito aos 

cidadãos de Aurora; 

 Equipar o HOSPITAL com equipamentos como: mamógrafo, eletro-cautério e ultra-som, 

permitindo partos, pequenas cirurgias e cauterização no Município de Aurora; 

 Manter 02 médicos com atendimento 24 horas residindo no Município de Aurora, sendo 

obrigatoriamenteuma mulher ginecologista;  

 Desenvolver políticas de ação preventiva junto aos munícipes através dos médicos, dentistas, 

enfermeiros, fisioterapeutas, agentes de saúde e pastorais. 

 Manter e melhorar os programas dos grupos de diabéticos, hipertensos, crianças de baixo peso 

e gestante. 

 Melhoramento e ampliação dos serviços médicos e odontológicos. 

 Contratação de mais médicos ampliando o atendimento aos munícipes nos bairros e 

comunidades do interior; 
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 Dar continuidade ao agendamento de consultas médicas especializadas a nível 

municipal,modernização e ampliação da farmácia básica, dando atendimento a população 

carente e aos usuários de medicamentos contínuos. 

 Manter e ampliar convênios com o Governo Federal PSF- (Programa de Saúde á Família) e 

PACS (Programa de Agentes Comunitários). 

 Aquisição de mais uma ambulância e 01 veículo de transporte de pacientes. 

 

3.  EDUCAÇÃO COM DIGNIDADE E QUALIDADE PARA TODOS 

 Assegurar as crianças aos jovens acesso e permanência na escola até o Ensino Médio. 

 Viabilizar o transporte para os universitários que estudam fora do município. 

 Disponibilizar material didático-pedagógico para professores e alunos. 

 Oferecer merenda escolar de qualidade para os alunos da rede de ensino municipal, através da 

agricultura familiar; 

 Prestar assistência medica, odontológica, fonoaudiológica, psicológica e nutricional para alunos 

da rede municipal. 

 Assegurar transporte escolar de qualidade para todos os alunos residentes no município com 

aquisição de mais 03 ônibus novos em parceria com o Governo Federal e Estadual. 

 Gerenciamento, capacitação e sistema de apostilas aos alunos dentro do Construtivismo para 

melhorar o índice do INDEB. 

 Firmar parcerias com Entidades de Ensino permitindo acesso a cursos profissionalizantes 

paralelos aos anos finais do ensino fundamental: (informática, encanador, eletricista, manicure, 

artes etc. 

 Contratação de 01 professor de informática e implantação de Internet via Rádio nas escolas do 

Município. 

3.1 Valorização e aperfeiçoamento dos membros do magistério: 

 Promover e assegurar capacitação continuada aos professores; 

 Cumprir o piso Nacional do Magistério com descompressão gradativa das tabelas e vantagens 

que melhore os salários do magistério; 

 Implementar o plano de cargos e salários oportunizando o acesso imediato a nível superior logo 

que comprovada a nova habilitação. 

 Melhorar e ampliar o atendimento na Biblioteca Municipal-Ampliação do acervo bibliográfico: 

 Implantar uma Biblioteca Virtual. 

 Aquisição de computadores com acesso a internet. 

 Implantar políticas de valorização e qualificação aos professores. 

 Estabelecer a Bolsa Qualificação com auxílio financeiros aos professores que buscarem 

qualificação em Pós Graduação, Mestrado e Doutorado. 

 

3.2 Implantação de creches/jardins comunitárias nas comunidades do interior: 

 Implantar em regime de parceria com as associações de agricultores e associações 

comunitárias,  creches/jardins aproveitando os prédios das escolas desativadas. 

  

4. GERANDO EMPREGO E RENDA - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. 

 Parcerias e incentivos com a CDL para desenvolvimento do comércio local; 
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 Estabelecer parcerias com o SEBRAE, SENAC, SENAI, SENAR, ADR, Universidades e demais 

órgãos que promovam o desenvolvimento empresarial e o espírito empreendedor; 

 Criar mecanismos para a comercialização de produtos agrícolas, agregando valor a produção e 

atrair novos investimentos para a geração de emprego e renda. 

 Incrementar a produção e a comercialização do artesanato no município. 

 Incentivar a população a ter preferência no comercio e serviços locais. 

 Incentivar a qualificação profissional para permitir o acesso mais fácil ao jovem mercado de 

trabalho, seja como funcionário, seja na livre iniciativa. 

 Incentivo para a implantação de Agroindústrias; 

 Programas de reflorestamentos; 

 Viabilização de projetos através do PRONAF, BRDE, BADESC. 

 Implantação/ampliação do parque industrial 

 Incentivos fiscais para pequenas e médias empresas. 

 seletiva de lixo nas comunidades do interior. 

 

5. FAZENDO AURORA MELHOR -INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS: 

 Implantação de placas de sinalização em todo o Município; 

 Implantação do Cemitério Municipal; 

 Ampliação das ciclovias na SC 302; 

 Pavimentação e conservação das vias públicas urbanas e rurais; 

 Ampliação da frota municipal existente e aquisição de novos equipamentos em parcerias com os 

Governos Federal e Estadual visando a manutenção periódica das estradas municipais com 

aquisição de 01 motoniveladora (patrola), 01 carregadeira e 02 caçambas; 

 Dois turnos no britador, aumentando a produção de brita visando atender melhor o agricultor. 

 Patrolamento e cascalhamento das estradas municipais e de todos os acessos até as 

propriedades. 

 Patrolamento das estradas de roças para escoação da produção. 

 Construção de pontes de concreto em substituição as de madeira quando já não oferecem mais 

condições de trafego. 

 Implantação e conservação dos bueiros com objetivo de manter a conservação das estradas. 

 Formação de 01 equipe dedicada exclusivamente a efetuar roçadas, desobstrução de bueiros, 

sarjetas e limpeza das vias publicas. 

 Promover reuniões dos moradores da sede, dos bairros, e nas comunidades para priorizar os 

serviços a serem executados. 

 Alargamento e melhorias nas estradas vicinais e Serras do Município; 

 

6. AURORA CADA VEZ MELHOR – URBANIZAÇÃO 

 Construção de novos abrigos de passageiros no perímetro urbano e rural. 

 Construção de rede pluvial (esgoto) nos bairros da cidade; 

 Disponibilizar recursos para pavimentação de ruas dos bairros da cidade; 

 Promover o saneamento básico na sede, nos bairros e nas propriedades rurais como 

instrumento de prevenção a doenças e promoção da melhoria da qualidade de vida. 

 Substituição da rede de iluminação publica e ampliação nas ruas da sede, e nas comunidades. 

 Estimular e incentivar o embelezamento das propriedades urbanas e rurais através de 

movimentos comunitários. 
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 Ampliação da rede de abastecimento de água da CASAN. 

 Construção de poços artesianos nas comunidades do interior. 

 Programas de transportes urbanos e rurais. 

 Construção de Praças com banheiros públicos; 

 

7. AMOR AO CIDADÃO - BEM ESTAR SOCIAL 

 Promover junto aos grupos de mulheres seminários buscando novas alternativas com o objetivo 

de estimular a maior participação das mulheres e obtenção de aumento na renda familiar. 

 Promover, apoiar e melhorar o atendimento aos Grupos da terceira idade oportunizando viagens 

e passeios de integração. 

 Oportunizar aos Grupos de Terceira Idade atividades físicas (ginástica, dança), culturais (teatro, 

musica e canto)recreativas e aulas de informática com contratação de profissionais 

especializados; 

 Manter convênios com o Governo Federal e ampliar o numero de atendimentos, PETI, Bolsa 

Família e outros, visando a complementação da renda familiar. 

 Firmar convênios com o Governo Federal e Estadual para obtenção de recursos para o 

financiamento de casas populares. 

 Programas de cesta básica as famílias de baixa renda através do CRÁS; 

 Ampliação das escolas e implantação de laboratórios de informática. 

 Implantação do programa MEU PRIMEIRO EMPREGO EM REGIME DE ESTÁGIO para alunos 

carentes do Ensino Médio. 

 

8. RESPEITO E INCENTIVO A CULTURA. 

 Realização de grande Festa do Aniversário de Aurora. 

 Realização da Festa do Agricultor.  

 Realização de eventos musicais resgatando os talentos da terra. 

 Promover anualmente encontros e gincanas culturais entre escolas ecomunidades. 

 Estimular e promover junto a comunidade á formação de grupos musicais (bandas), grupos de 

danças folclóricas e de teatro. 

 Realizar anualmente feiras populares. 

 Resgatar a historia política e cultural do município com o apoio e a participação dos munícipes. 

 Promover, apoiar e incentivar a cultura tradicionalista junto aos CTGs. 

 Implantar cursos de danças tradicionalistas e incentivar as existentes. 

 Realização do NATAL LUZ.  

 

9. VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

 Desenvolver e implantar projetos para a valorização dos jovens e para a promoção da prática do 

esporte e do lazer. 

 Criar associações da juventude. 

 Melhorar e dar suporte as escolinhas de treinamento esportivo para as varias categorias e 

modalidades esportivas. 

 Viabilizar a participação de atletas em competições municipais, regionais e estaduais. 
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 Realizar ampla reforma e adaptações no ginásio de esportes 

 Efetuar melhorias no estádio municipal e nos campos de futebol das comunidades. 

 Construir quadras cobertas nas comunidades que não dispõem de ginásio de esportes. 

 Promover campeonatos na sede e nas comunidades para as varias categorias de ambos os 

sexos das diversas modalidades esportivas: futsal, voleibol, handebol, futebol de campo, xadrez, 

dominó, canastra, tênis de mesa, bocha entre outras. 

 Implantar o Programa JUVENTUDE NOTA CEM. (CEM DROGAS E CEM VIOLÊNCIA) 

9.1 Empreender ações para desenvolver o setor turístico do Município através do projeto Acolhida 

na Colônia: 

 Incentivos fiscais e econômicos a instalação de pousadas, hotéis, pesque-pague, entre outras. 

 Realizar serviços de infra-estrutura e terraplenagem para empreendimentos que gerem emprego 

e renda no município. 

 Realizar anualmente uma festa tradicional no município. 

 Promover feiras e exposições de produtos artesanais, industriais e agrícolas nas festas do 

Município. 

 Pleitear junto aos órgãos competentes a ampliação da rede de telefonia celular móvel e 

convencional. 

 

10. – RESPEITO E VALORIZAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 

 

 Pagamento dos salários em dia, jamais atrasar salários; 

 Implantação do triênio, 3% a cada três anos de tempo de serviço; 

 Formar uma equipe de Controle Interno para garantir economia, agilidade e o correto bom uso 

do dinheiro público. 

 Implantar um programa de capacitação continuada para assegurar ao servidor sua realização 

pessoal e o crescimento profissional com melhores salários. 

 Informatização geral de todos os serviços municipais. 

  Implantação dos EPIs e uniforme para os funcionários. 

 Efetuar a requalificação profissional, formar plano de cargo e salários para todos os funcionários 

públicos, reposição de perca salarial e melhorar o plano de cargos e salários do magistério. 

 

Alfonso Maria Souza 
Candidato a Prefeito 

 
 
 
 

Alexsandro Kohl 
Candidato a Vice-prefeito 

 


