
PLANO DE GOVERNO PARA REGISTRO 

 

1 – SAÚDE: 

 Garantir atendimento médico nas unidades de saúde do município; 
 Rever as políticas de acesso aos exames médicos; 
 Retorno do atendimento médico e de outros profissionais nas comunidades rurais; 
 Desenvolver um sistema para marcação de consultas via celular; 
 Possibilitar tratamentos com uso de terapias alternativas como fitoterapia, 

homeopatia, acupuntura, entre outros; 
 Implantar um Centro de Especialidades ofertando consultas e procedimentos nas 

áreas de: cardiologia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ginecologia, 
infectologia e profissionais do NASF como: nutricionista, psicóloga, serviço 
social, entre outros, que serão contratados conforme a necessidade de saúde da 
população municipal; 

 Melhorar a frota de veículos para o transporte de pacientes; 
 Viabilizar uma forma de atendimento médico de emergência 24 horas em parceria 

com clínicas e hospitais próximos; 
 Viabilizar atendimento em horário diferenciado aos trabalhadores, para a 

realização de ações voltadas à Saúde do Trabalhador, como consultas médicas, 
odontológica, de fisioterapia, de enfermagem, entre outros serviços; 

 Implantar atendimento a práticas de hidroginástica; 
 Reorganizar a equipe da Vigilância em Saúde do município com foco na 

ampliação das ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação das doenças; 
 Qualificar continuamente os profissionais e os programas e estratégias na área da 

Saúde do município. 

2 – EDUCAÇÃO: 

 Garantir transporte escolar de qualidade; 
 Oferecer merenda escolar de qualidade, priorizando a compra da produção local; 
 Possibilitar continuamente a inclusão digital dos estudantes; 
 Viabilizar o Ensino Fundamental Municipal em período integral; 
 Promover ampliações e melhorias nas instalações do CEI Professora Angelina 

Remor de Luca para o atendimento em período integral; 
 Promover ampliações e melhorias nas instalações do CEI Professor Noé Abati 

para o atendimento em período integral; 
 Promover melhorias nas instalações da Escola Maria Brogni; 
 Construir quadra poliesportiva nas unidades escolares;  
 Construir parque infantil nos CEIs; 
 Ampliar a construção de abrigos de passageiros nas comunidades para melhor 

atender os estudantes; 
 Garantir material Pedagógico adequado à Rede Municipal de Ensino; 
 Revitalizar o Programa de Bolsas de Estudo (para Cursos Técnicos e 

Universitários); 
 Revitalizar o Programa de atendimento com uniformes e material didático; 
 Revitalizar o Ensino Supletivo; 
 Possibilitar a capacitação contínua dos profissionais da Educação; 



3 – OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS: 

 Pavimentar com asfalto e urbanizar a Avenida Central Profº José Forest Abatti; 
 Ampliar a pavimentação de vias que ligam as comunidades ao centro da cidade; 
 Ampliar a pavimentação de vias na área urbana; 
 Retomar e concluir a revitalização das obras da Praça Central Benjamin Scussel; 
 Requalificar as calçadas públicas; 
 Revitalizar a drenagem pluvial urbana; 
 Revitalizar a sinalização de trânsito e implantar nova de localização, viária, 

histórica e turística em ruas, praças, comunidades; 
 Recuperar as pontes das vias municipais; 
 Adquirir área para implantar o novo pátio da frota de máquinas e veículos da 

Prefeitura; 
 Apoiar a implantação de novos loteamentos e abertura de novas ruas; 
 Melhorar a iluminação pública; 
 Criar Áreas de Convivência com praças, parques infantis, áreas de lazer e prática 

de esportes; 
 Adquirir uma escavadeira hidráulica e revitalizar a frota em geral; 
 Cuidar continuamente da manutenção e conservação das estradas municipais; 

4 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 

 Ampliar a aquisição de novos equipamentos e implementos agrícolas; 
 Fortalecer o Programa “Porteira Adentro”; 
 Manter os Convênios e Parceiras com a Epagri/Cidasc e outras Entidades que 

apoiem o desenvolvimento e a melhoria da agricultura e da pecuária; 
 Apoiar projetos e ações para melhoria da produção agrícola e pecuária; 
 Fortalecer incentivos à agricultura familiar e a participação de produtores em 

feiras e certames regionais; 
 Apoiar e incentivar a “Feira da Agricultura Familiar” com ampliação do “vale 

feira” e a construção de um espaço físico para a mesma;  
 Apoiar e incentivar boas práticas de cuidados ao meio ambiente. 
 Promover cursos e capacitações sobre a conservação do meio ambiente como um 

fator para alavancar o turismo; 
 Ampliar produção de mudas de diversas espécies e variedades no Horto 

Municipal; 
 Reestruturar e fortalecer o Conselho Municipal de Agricultura; 
 Promover o “Torneio Leiteiro”, em um dos eventos municipais; 
 Melhorar em parceria com empresas privadas a qualidade da internet no meio 

rural; 
5 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: 

 Revitalizar o atendimento digno, garantindo o acesso aos benefícios eventuais 
para as famílias em situação vulnerável como auxílio alimentação, Auxílio 
Funeral, Auxílio natalidade e outras situações que comprometem a sobrevivência 
e o bem-estar; 

 Criar o CRAS “itinerante” (Centro de Referência de Assistência Social), para 
facilitar e promover o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social 
da zona rural aos serviços, benefícios e ações que são desenvolvidas através da 
Secretaria de Assistência Social; 



 Desenvolver Programas que promovam a formação de cidadãos cada vez mais 
conscientes, em especial, às crianças e adolescentes para complementarem seus 
períodos vagos; 

 Implantar o atendimento com o “Orientador Social”; 
 Manter convênio com a APAE de Siderópolis; 
 Viabilizar o acesso a programas e buscar parcerias que visem o acesso à casa 

própria (moradias populares); 
 Desenvolver ações de qualificação profissional para os jovens de nosso 

município; 
 Incentivar a realização de oficinas para as mães, crianças e adolescentes no CRAS 

– Centro de Referência de Assistência Social; 
 Viabilizar uma área de convivência, lazer e entretenimento visando um espaço de 

integração para as famílias no município oportunizando atividades, 
principalmente, nos finais de semanas e feriados; 

6 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO: 

 Implantar um parque municipal de eventos, de esporte e lazer;  
 Elaborar um Calendário de Eventos Anual nas áreas:  cultural, esportiva, de 

observação; trilhas, corridas; campeonatos e outros; 
 Fortalecer programas e ações de Intercâmbio Cultural; 
 Auxiliar no retorno das Festas Religiosas nas comunidades, inserindo aspectos 

da história, cultura e culinária; 
 Sinalizar os pontos turísticos e outros com placas reflexivas; 
 Divulgar em diversos tipos de mídias as potencialidades de Treviso; 
 Implantar um Campo de Futebol Oficial Municipal; 
 Revitalizar os Campos Suíços Municipais; 
 Criar o Plano e o Conselho Municipal de Cultura; 
 Viabilizar um Plano de Desenvolvimento do Turismo; 
 Implantar o Centro de Apoio ao Turista; 
 Apoiar e incentivar o esporte da rede municipal e amador; 
 Firmar convênios com Institutos, Grupos de Observadores e outros que 

possibilitem organizar eventos para a nossa população bem como para turistas; 
 Apoiar e incentivar o turismo gerador de emprego e renda; 
 Melhorar o acesso ao Mirante do Morro São Pedro e revitalizar o local; 
 Apoiar e incentivar Grupos de Dança, de Música e Arte em geral; 
 Incentivar aulas de música; 
 Promover mostras artísticas na Casa da Cultura; 
 Retomar o projeto de implantação de um Museu Municipal; 
 Melhorar a infraestrutura dos pontos turísticos como sanitários, quiosques, 

bancos, escadarias e sinalização; 
 Estimular a iniciativa privada para investimentos em serviços de atendimento ao 

turista através da gastronomia, da hotelaria, comércio, entre outros; 
 Revitalizar a realização das festas municipais (do Colono, do Aniversário do 

Município); 
 Manter e fortalecer o apoio à realização de Eventos Culturais e Esportivos como: 

Maratonas, Trilhas, Moto Trilha, Campeonatos e outros. 
7 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:  

 



 Recuperar as finanças do município; 
 Recuperar a credibilidade da Administração Municipal de Treviso; 
 Transparência: adotar melhorias contínuas dos mecanismos de aplicação e 

prestação de contas do dinheiro público; 
 Promover a reestruturação administrativa e das secretarias municipais; 
 Melhorar a oferta da prestação dos serviços públicos e a qualificação dos recursos 

humanos; 
 Fortalecer as parcerias com Entidades e Associações de interesse público; 
 Apoiar e incentivar a geração de emprego e renda no município. 

8 – PLANEJAMENTO: 

 Recuperar a boa imagem da Administração Pública do Município de Treviso; 
 Promover audiências públicas visando socializar e construir junto com a 

população soluções para o município; 
 Desenvolver o projeto “TREVISO 2.025 – O Município como queremos viver”, 

com a participação popular (ano em que completará 30 anos de sua emancipação); 
 Ampliar a produção de projetos que visem a captação de recursos para a realização 

de obras e ações em todas as áreas da Administração Pública, assim como, para 
novas aquisições que melhorem continuamente a qualidade de vida da população 
trevisana; 

 Realizar sistematicamente capacitação de todos os servidores, utilizando as 
estruturas e em parceria com os proprietários de pontos turísticos; 

 Iniciar o processo para o projeto de estadualização e pavimentação asfáltica da via 
entre os municípios de Treviso e Urussanga; 

 Retomar e viabilizar a implantação dos Planos: Diretor, de Saneamento, de 
Habitação, de Gestão de Resíduos Sólidos, entre outros; 

 Participar e apoiar o desenvolvimento dos Planos Municipais das demais 
secretarias; 

9 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 

 Viabilizar um Plano de Desenvolvimento Econômico que vise o apoio, incentivos 
e ações para atrair novas indústrias e serviços que estimulem a geração de 
emprego, trabalho e renda, objetivando diversificar e potencializar a economia 
local; 

 Viabilizar novas áreas industriais; 
 Incentivar a realização da obra de prolongamento da ferrovia de modo a interligar 

Treviso ao Porto de Imbituba para estimular a instalação de indústrias 
exportadoras no município de Treviso; 

 Incentivar a participação em eventos e buscar parcerias que promovam Treviso 
como destino atraente a novos investidores e negócios; 

 Pavimentar e sinalizar o Distrito Industrial João Sônego: 
10 – SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto: 

 Implantar sede própria; 
 Implantar novos sistemas e práticas que diminuam as perdas e promovam a 

melhoria contínua da qualidade e do fornecimento; 
 Viabilizar o Sistema Coletivo de Saneamento Básico; 
 Manter e melhorar as parcerias com as Associações Comunitárias de Distribuição 

de Água. 



 Retomar o projeto para a implantação de uma nova Estação de Tratamento de 
Água na comunidade da Guanabara o que possibilitará abastecer (por gravidade) 
todo o Município de Treviso com água tratada; 

 Planejar e executar em parceria, atividades nas áreas de saneamento ambiental e 
proteção de águas superficiais. 

11 – FUNTREV – Fundação Municipal de Meio Ambiente de Treviso: 

 Incentivar a capacitação, mobilização e a realização de campanhas na área de 
saneamento ambiental, particularmente no que se refere a resíduo sólido, 
esgotamento sanitário e água; 

 Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando diagnosticar 
a situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) e projetar novos espaços 
com arborização adequada baseado na boa técnica de paisagismo; 

 Instituir campanhas e ações permanentes de educação e conscientização 
ambiental; 

 Criar Posto de Coleta de lixo eletrônico, pneus, óleo de cozinha, lâmpadas e 
entulhos em geral; 

 Promover plantio de mudas em diversas áreas do município em parceria com a 
população e com entidades ligadas ao meio ambiente; 

 Buscar parceria para elaboração do diagnóstico sócio ambiental do município; 
 Melhorar o sistema e as práticas da coleta seletiva em todo município; 
 Resgatar o projeto “Treviso Belle Fiore”; 
 Ampliar a realização de ações de conscientização e educação sobre a importância 

da água já que o município abriga além de cabeceiras de importantes rios, também 
inúmeras nascentes; 

 Promover reuniões itinerantes da FUNTREV, junto às comunidades, para 
promover a interação, conhecimentos e esclarecimentos de interesse ambiental; 

 Promover incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas ao uso 
racional e à proteção dos recursos ambientais em parceria com universidades e 
outras entidades da região. 

12 – PROAST – Promoção e Assistência Social de Treviso: 

 Requalificar os trabalhos já implantados e viabilizar novas práticas; 
 Estudar formas alternativas de transporte de seus usuários; 
 Contratar profissional de Educação Física para atuar em todos os grupos da 

Entidade; 
 Ampliar a realização de cursos profissionalizantes; 
 Viabilizar junto à Prefeitura a construção de Centros de Múltiplo Uso nas 

comunidades que ainda não possuem; 
 Adquirir uma máquina para confecção de fraldas descartáveis; 
 Revitalizar a realização de Comemorações como: festas do dia internacional da 

Mulher, dos Pais, entre outras. 
13 – SEGURANÇA PÚBLICA: 

 Recuperar e ampliar o Sistema de Vídeo-monitoramento Comunitário com uma 
Central Integrada para a segurança das vias públicas no centro e nas comunidades 
rurais; 

 Manter Convênios e Parcerias com as Polícias locais; 
 Apoiar Projetos e Programas que visem a melhoria contínua da segurança pública. 

 



 


