
 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO (2021-2024) DO CANDIDATO A PREFEITO DE 

FORQUILHINHA 

 

José Claudio Gonçalves – Neguinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GOVERNO 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 – APRESENTAÇÃO.............................................................................. 

2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.................................................. 

3 – MEIO AMBIENTE.............................................................................. 

4 – EDUCAÇÃO...................................................................................... 

5 – SAÚDE............................................................................................. 

6 – OBRAS E MOBILIDADE URBANA..................................................... 

7 – AGRICULTURA................................................................................. 

8 – CULTURA, ESPORTE E TURISMO.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

 Uma cidade onde todos possam ter as melhores oportunidades de 

vida e de desenvolvimento pessoal, comprometida com a inclusão social, 

com a redução expressiva da desigualdade em com a geração de emprego 

e renda. Sua história será valorizada por meio da preservação do 

patrimônio arquitetônico e natural, da cultura tradicional, da memória 

da cidade e de seus bairros. A diversidade de cultura, origem, credo, 

posicionamento político, orientação sexual, será reconhecida como um 

dos principais valores de Forquilhinha e confirmará sua identidade. 

Nesse ambiente, a cidadania ativa e a participação serão 

estimuladas para indivíduos, empresas e governos trabalharem juntos 

por Forquilhinha. 

 

 

2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Forquilhinha será uma cidade compacta e policêntrica, na qual as 

atividades econômicas e população estarão distribuídas de forma 

equilibrada, compatível com a sua infraestrutura e ampliando as 

oportunidades de trabalho, de estudo, de acesso à cultura e de 

desenvolvimento econômico e pessoal. 

A cidade oferecerá empregos, renda e oportunidades para todos, a 

partir de uma economia diversificada, que abrigará tanto as atividades 

de ponta - tecnológicas, financeiras e criativas -, como as mais 

tradicionais, que estarão modernizadas e integradas as cadeias de alto 

valor.  

Empreendedores encontrarão um ambiente favorável para os 

negócios: pela facilidade de abertura, manutenção e ampliação de 



empresas; pelo acesso ao crédito; pelo apoio técnico; e pela logística e 

infraestrutura eficientes e inteligentes. 

A cidade será atrativa para investidores, empresas e trabalhadores 

qualificados. 

 

3 – MEIO AMBIENTE 

 

 A convivência harmoniosa da cidade com seu suporte natural 

permitirá uma vida mais agradável, saudável e segura, com o equilíbrio 

entre o meio ambiente e os impactos das ações humanas.  

As condições ambientais serão respeitadas em todas as ações 

previstas na cidade. Todos terão água limpa e em quantidade adequada 

às suas necessidades. A cidade contará com maior oferta de áreas verdes 

e de lazer, que, ao lado de corredores ecológicos, protegerão a sua 

biodiversidade.  

O ar será puro e o clima confortável. A maior consciência individual 

e as novas tecnologias serão decisivas para superar os desafios e alcançar 

a qualidade ambiental desejada. 

 

4 – EDUCAÇÃO 

 

 Uma educação de qualidade para ser referência na formação das 

pessoas. 

- Implantação de Escola em Tempo Integral, mais qualidade e variedade 

dos alimentos da merenda escolar. 

- Oferecer creches durante os 12 meses do ano, ampliando a oferta de 

vagas nas comunidades. 

- Elevar continuamente o Índice da Educação Básica,  



- Distribuição gratuita de uniformes escolares 

- Implantação de monitores nos ônibus escolares para acompanhamento 

das crianças. 

- Garantir a todos os alunos o atendimento de especialistas (Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Pediatra, Psicopedagogo e Neuropediatra) 

- Garantir o repasse integral do Fundeb para os professores; 

 

5 – SAÚDE 

 

 Uma saúde mais humanizada para ser referência no atendimento 

das pessoas. 

- Construção do Hospital de Forquilhinha 

- Mais Médicos especialistas nos postos de saúde  

- Construção de unidade de saúde bairro Saturno/Barbieri 

- Incentivar a implantação de uma clínica para dependentes químicos no 

município 

- Apoiar parcerias nas campanhas de combate às drogas e doenças 

sexualmente transmissíveis (DST); 

- Ação conjunta entre as agentes comunitárias de saúde e a Secretaria 

de Ação Social, no atendimento das necessidades das famílias 

identificadas pelas agentes da ESF (Saúde da familia): 

- Programa de proteção animal com castrações de cães e gatos; 

- Convênios com instituições especializadas para prestação de serviços 

de Raios-X, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Tomografia, 

Ecocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, entre 

outros e consultas com especialistas (cardiologista, endocrinologista, 

ortopedista, urologista, ginecologista, oftalmologista, pneumonologista, 

vascular, entre outros), acabando com a fila de espera; 



- Garantir o aumento de medicamentos na Farmácia Básica e nas 

unidades de saúde; 

- Criar setor de agendamento de consultas, nas unidades de saúde, para 

especialistas e exames, onde o paciente sairá com seu agendamento 

definido, acabando com as filas; 

- Implantar serviço de atendimento 0800; 

- Implantar sistema de controle para transparência no acompanhamento 

de consultas, exames e cirurgias; 

 

6 – OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Uma cidade planejada e com mobilidade urbana adequada às suas 

necessidades. 

- Implantação da usina de asfalto; 

- Pavimentação dos principais acessos às comunidades rurais; 

- Buscar parcerias para construção da Arena Multiuso (centro de eventos, 

parque de exposições e outros): 

- Revitalização da Avenida 25 de Julho, ouvindo e definindo com os 

moradores e comerciantes o projeto; 

- Incentivar a construção de calçadas padronizadas; 

- Humanizar o trânsito estabelecendo sinalização horizontal e vertical; 

- Manutenção constante nas estradas vicinais no interior do município; 

- Revisão do Plano Diretor com a participação da sociedade, com 

participação efetiva da comunidade no Conselho do Plano Diretor; 

  

7 – AGRICULTURA 

 

Atuar intensamente no incentivo ao fortalecimento da agricultura. 



- Disponibilizar ao produtor caminhões, patrola, retroescavadeira, 

escavadeira hidráulica, rolo compactador, trator de pneu, trator de 

esteira; 

- Viabilizar obras de contenção de água para irrigação ao longo da bacia 

hidrográfica do Rio Mãe Luzia; 

- Alargamento das estradas e melhoria de bueiros nos canais de irrigação; 

- Elevação do eixo em locais onde as estradas ficam abaixo das granjas; 

- Manutenção e melhorias constantes nas pontes no interior do 

município; 

- Valorizar as ações e prioridades discutidas e sugeridas no Conselho 

Municipal de Agricultura; 

- Viabilização de Equipamentos para silagem e distribuição de adubo 

orgânico; 

- Parceria com a Coopernova no programa de melhoramento genético por 

meio da Inseminação Artificial; 

- Controlar os equipamentos da patrulha mecanizada atendendo 

indiscriminadamente os produtores; 

- Projeto em parceria com os produtores na construção de açudes para o 

desenvolvimento da piscicultura; 

- Viabilizar médico veterinário para atendimento clínico e melhoramento 

animal no gado leiteiro e de corte; 

- Manter e aprimorar as parcerias com a CIDASC e EPAGRI e Instituições 

afins; 

- Viabilizar a ampliação na participação da Agricultura Familiar na 

merenda escolar do município; 

 

8 – CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

 

 Valorização da cultura, do esporte e do nosso turismo. 



 

- Apoiar as ações culturais existentes: Grupo de Dança Immerfroh, Coral 

Sagrado Coração de Jesus, Grupo de Cantos Italiano, Grupo de Cantos 

Alemão, Grupos da Terceira Idade, Corais infantis; 

- Dinamizar, estruturar e organizar em todos os bairros o 

desenvolvimento esportivo nas diversas modalidades; 

- Buscar incentivos na iniciativa privada para o desenvolvimento 

esportivo; 

- Disponibilizar profissional orientador de caminhadas e atividades 

físicas; 

- Promoção de jogos escolares municipal; 

- Realização de competições, das mais diversas modalidades, no 

município; 

- Aquisição de veículo para transporte de atletas para participar das 

competições; 

- Construção de pista de skate no parque ecológico. 

- Criar incentivos para investimentos no turismo típico, com pousadas e 

gastronomia típica; 

- Incentivar as festas tradicionais da cidade: Heimatfest, Festa do Colono 

e Motorista, da emancipação, entre outras; 

 

 

 


