
 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL                                                   
2021-2024 / MORRO DA FUMAÇA-SC 

MISSÃO  Desenvolver um município economicamente forte e socialmente justo, 
oportunizando a melhoria e eficiências dos serviços públicos.  

PROPOSTAS  Esse plano apresenta as principais propostas dos candidatos a Prefeito 
NOI CORAL e Vice EDUARDO GUOLLO para todos os setores, cujos
objetivos serão pautados em valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, planejamento e acima de tudo 
seriedade e comprometimento com os anseios da população Fumacense.  

SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de 
garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 
pública, garantindo uma postura de atenção e cuidado que responda 
afetivamente à expectativa da população; 

 Melhorar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde;  

 Ampliar o acesso da população aos exames de diagnósticos por imagem;

 Melhorar as áreas estratégicas da atenção primária; 

 Informatização do Sistema de Saúde, provendo as consultas por meio de 

plataformas digitais que facilitem o cancelamento ou a confirmação do 
paciente, bem como possam realizar a avaliação do serviço prestado. 

Viabilizar o agendamento de consultas via internet e aprimorar o 

agendamento por telefone ou outros meios; 

Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na 
busca de mais recursos para o Município; 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoas 

com deficiência, pelo poder público e pela iniciativa privada;  

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

 Implantar atividades de hidroterapia e ampliar o acesso às demais 

atividades de fisioterapia já existentes; 

 Fortalecer as campanhas e projetos já existentes de prevenção; 

 Valorizar e incentivar os profissionais; 
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DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Fortalecer o trabalho das políticas públicas (saúde, educação, cultura, 

habitação, esporte e lazer), visando a ampliação do acesso e garantia de 
direitos; 

 Ampliar a oferta de serviços de atendimento domiciliar para idosos e 

pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social; 

Ampliar o atendimento do Centro de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; 

Estimular meios que facilitem a inserção das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social no mercado de trabalho;  

Manter os serviços de acolhimento institucional já existentes; 

 Assegurar estratégias que visem concretizar as seguranças preconizadas 

pela assistência social: de convı́vio, sobrevivência e acolhida; 
 Fortalecer as ações de enfrentamento a violência contra mulheres; 

 Fortalecer as ações que visem assegurar as garantias preconizadas no 

estatuto da criança e do adolescente; 
Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, 

com oferta de atividades de convivência; 

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos;  

 Implantar atividades de hidroterapia para idosos; 

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso. 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantar a educação em tempo integral, em fase experimental, em 

unidade escolar do município, ou de forma paralela ao trabalho do centro 
de convivência e fortalecimento de vínculos com a adoção de práticas 
inovadoras; 

Melhorar gradativamente índice do IDEB do município (índice de 

desenvolvimento da Educação Básica) a partir de ações didático-
pedagógicas efetivas na rede de ensino; 

 Promover capacitação pedagógica voltada à compreensão das matrizes 

de referência utilizadas nas avaliações externas, realizadas nas escolas de 
ensino Fundamental da rede municipal de ensino; 

Manter em boas condições as estruturas física das unidades escolares da 

rede pública municipal de ensino de modo a transformá-la em espaços 
atrativos de convivências e oportunos de aprendizagem, com a 
preservação do patrimônio físico, instalações de novos equipamentos, 
bem como a realização de reformas e reparos, quando necessários;  

 Construção de uma nova sede escolar para a E.E.B.M Vicente Guollo, 

no Bairro Naspolini, com estrutura renovada e ampliada, bem como a 
otimização de uso dos espaços escolar e comunitário; 
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Implantação do Projeto Político Pedagógico (PPP) nas unidades de 

ensino que compõem a rede municipal de ensino; 

Continuidade na ampliação de vagas nos Centros de Educação Infantil, 

assegurando a qualidade do ensino às crianças de 0 a 5 anos; 

Implantação do projeto “Escolas de pais” nas unidades escolares com 

Educação Infantil, a fim de fortalecer a parceria entre ESCOLA e 
FAMÍLIA no processo de desenvolvimento Infantil; 

Manutenção da qualidade da merenda escolar com a elaboração de 

cardápio diversificado, garantindo ainda a compra de produtos oriundos 
da agricultura familiar; 

Garantia de cursos de aperfeiçoamento destinados aos profissionais da 

Educação; 

 Manter a qualidade do transporte escolar aos alunos da rede Municipal 

e Estadual; 

Garantia da gratuidade do transporte escolar aos estudantes residentes no 

município de Morro da Fumaça matriculados em cursos técnicos e 
universitários; 

Economia na utilização dos recursos do PNATE (Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar); 

Implantação de melhorias na rede informatizada das unidades escolares 

municipais; 

Buscar parcerias com universidades da região para a implantação de 

cursos superiores no município; 

Buscar parcerias com instituições de ensino da região para a implantação 

de cursos de extensão, proporcionando à população interessada 
conhecimento e atualização profissional; 

Diversificação na oferta de ensino profissionalizante promovido pela 

escola profissional do município; 

Incentivar à participação de estudantes em eventos artístico-literários, 

com o objetivo de valorizar as práticas enriquecedoras promovidas por 
meio da arte; 

Manutenção da Classe de Alfabetização para Jovens e Adultos criada 

pelo Sistema Municipal de Educação; 

Otimizar o monitoramento contínuo dos estudantes encaminhados a 

tratamento psicológico, psicopedagógico e fonoaudiológico, de modo a 
contribuir com os resultados esperados; 

Realizar o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação 

(PME); 

 Promover e garantir maior atuação dos Conselhos Escolares, afim de 

favor a comunicação com a comunidade onde a escola está inserida 
sugerindo questões e possibilidades de melhoria da Educação; 
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ESPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA E TURISMO 

 Incentivar projetos pedagógicos com caráter social, premiando 

estudantes e professores que, de alguma forma, possibilitem melhoria na 
qualidade de vida dos estudantes, das famílias, da comunidade e sociedade 
em geral. 
 
 

 Promover campeonatos esportivos;  

 Criar rotas e desenvolver o cicloturismo e incentivar à atividade do 

ciclismo. 

 Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas esporte e 

lazer coletivos; 

 Substituição dos refletores internos dos ginásios João de Rochi e Jorge 

Silva por refletores de Led. 

 Finalização da construção da Nova Sede Recreativa no campo Municipal 
do Bairro Mina Fluorita, bem como colocação de rede de proteção nova 
em toda sua extensão; 

 Criação do Programa Municipal de Esportes com núcleos esportivos em 
todos os Bairros, com diversas modalidades esportivas, sendo todas as 
atividades, com cadastro e lista de presença on-line; 

 Aprimorar os JEMF – Jogos Escolares de Morro da Fumaça; 

 Elaboração dos JAMF – Jogos Abertos de Morro da Fumaça entre 
Bairros; 

Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham experiência 

e possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer em nosso 
município; 

 Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos 

talentos nas diversas áreas da cultura; 

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas.  

 
 

 Criação do Museu Municipal; 

 Incentivar o estudo da cultura local; 

 Planejar e realizar atividades culturais; 

 Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade;  

 Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos 

locais; 

 Implantar a feira cultural para artesões. 

 Incentivar os movimentos religiosos, apoiar as festas e eventos

promovidos por esses movimentos, bem como, manter canais de diálogo 
permanente com a comunidade religiosa. 

 Manter as festas culturais, comemorativas e de lazer em nosso município

 



Página5 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 

 Ampliar/ revitalizar o cemitério municipal. 

 Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade.  

 Reforma e adequação das praças públicas; 

 Buscar recursos e incentivos para pavimentar o maior número de ruas 
possíveis; 

 Revitalizar e promover a manutenção das pavimentações já existentes.  

 Manter a frota municipal em boas condições  

 

 Promover campanha para distribuição de mudas frutíferas; 

 Incentivar a vitivinicultura promovendo cursos e garantindo incentivos; 

 Desenvolver campanhas de distribuição de sementes de pastagens para 
produtor de gado de corte e de leite entre outros;  

 Incentivar a conservação do solo através de campanhas de orientação e 
distribuição sementes de adubação verde;  

Incentivar a preservação de água nas propriedades rurais;  

 Promover cursos e ampliar as capacitações nas áreas de olericultura e 
pecuária;  

 Ampliar incentivos para agricultura familiar;  

 Incentivar o turismo rural;  

 Formalizar parceiras com órgãos, instituições educacionais, empresas 
parceiras para desenvolver ações que trabalhem com a sustentabilidade; 

 Apoiar os pequenos e médios produtores; 

 Fortalecer a feira da agricultura familiar.  
 
 

 Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais 
instituições de segurança existentes no município; 

 Intensificar e ampliar o monitoramento por câmeras nas áreas públicas. 

 Manter e ampliar os convênios com a Policia Militar (PM) e demais 
órgãos da segurança pública;  

 Comprometer-se com o programa de apoio ao dependente químico, 
ampliando as iniciativas já existentes; 

 Apoiar política de segurança preventiva nos bairros e nas localidades 
rurais; 

 Fortalecer e intensificar à estrutura e atividades da defesa civil. 

SISTEMA 
ECONÔMICO  

  Viabilizar a realização de convênios junto ao governo Federal/Estadual 

e Universidades e outros municípios; 



Página6 

 

 

 

 

 

 
 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os 

investimentos em nosso município; 

 Aperfeiçoar as políticas e diretrizes que norteiam a gestão do corpo 

técnico administrativo das secretarias; 

 Garantir celeridade nas Licitações, contratos e compras; 

 Otimizar os processos administrativos; 

 Capacitar e treinar os servidores municipais. 

 

 Conclusão da área Industrial I; 

 Viabilizar implantação da área Indústrial II; 

 Incentivar e desenvolver o comércio local; 

 Propor e desenvolver parcerias com instituições com objetivos de ofertar 

cursos profissionalizantes para população;   

 Estimular o desenvolvimento regional (comércio, agroturismo, rotas 

ecológicas, produtos ecológicos); 

 Promover meios que garantam celeridade na abertura de empresas; 

 Realizar eventos que promovam o município e potencialidades. 

MEIO AMBIENTE   Promover campanhas de proteção ao meio ambiente; 

Promover campanhas para uso racional dos recursos hídricos; 

Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade, pelas escolas e 

empresas; 

Recuperar e preservar mananciais;  

Fomentar o desenvolvimento de sistema de reuso de água; 

Mobilizar a iniciativa privada e sociedade civil para recuperação de áreas 

degradadas e nascentes; 

Promover a ampliação da coleta seletiva; 

Criação de uma unidade de compostagem; 

Viabilizar a criação de um parque ecológico no município; 

Executar o Diagnóstico Socioambiental para auxiliar no 

desenvolvimento sustentável do município, e identificar as áreas 
prioritárias para conservação e delimitação das áreas de preservação 
permanente em área urbana consolidada 

Implantação do horto florestal municipal.  

SAMAE   Ampliar investimentos na captação, distribuição e tratamento de água; 

 Investir na rede de coleta e tratamento de esgoto; 

 Promover educação ambiental e ações educativas quanto ao uso racional 

da água, junto a rede pública e privada de educação no município; 
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 Investir na reservação de água para tratamento e distribuição. 

 Ampliar o acesso à tarifa social para população de baixa renda. 

   

 

 


