COLIGAÇÃO: “A PROPOSTA CONTINUA”
1) Dentre as principais Diretrizes da Administração, podemos destacar:


Busca permanente da melhoria da qualidade de vida da população;



Proteção à família;



Promover a formação continuada dos servidores públicos;



Ampliação da Gestão Moderna e Qualificada;

2) Dentre os principais Eixos e Metas da Administração, podemos destacar:




Saúde, Qualidade de Vida e Assistência Social
Garantir a melhoria nos serviços públicos de saúde, priorizando a humanização no

atendimento, desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento médico;


Continuar e ampliar o apoio técnico e financeiro a Fundação Médico Social Rural de

São Martinho (Hospital São José), bem como auxiliar na manutenção de sua filantropia
reconquistada no período 2017-2020;


Manter equipe de atendimento do ESF (Estratégia de Saúde da Família) com cobertura

de 100%, expandindo os atendimentos principalmente na zona rural do município em conjunto
com todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde;


Renovar constantemente a frota para transporte de pacientes, incluindo a aquisição de

veículo VAN, garantindo a segurança e o transporte gratuito para tratamentos especializados;


Ampliar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos, fortalecendo a REMUME e

ofertando um maior número de medicamentos na farmácia municipal;


Garantir o acesso dos usuários aos serviços odontológicos e ao fornecimento de

próteses dentárias mediante necessidade e critérios de avaliação preconizados pela Secretaria
Municipal de Saúde;


Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a doentes

crônicos pela equipe multiprofissional.


Agendamento de retorno a consulta médica automática, evitando filas, facilitando o

acesso dos usuários mais distantes às fichas de consulta;


Ampliação da informatização da saúde pública;



Implantar Redes de Assistência à Saúde, com adoção de atendimento humanizado;



Ampliar o enfrentamento às dependências químicas e transtornos mentais;



Garantir segurança e conforto aos usuários e profissionais que utilizam as Unidades

Básicas de Saúde (Posto de Saúde);


Estimular o envelhecimento ativo, com programas de atenção à saúde da pessoa idosa;



Investir na qualificação dos profissionais de saúde;



Otimizar a agenda de atendimento médico ofertada no município;



Ampliar a oferta e serviços de Média e Alta Complexidade – MAC, priorizando as

pequenas cirurgias ambulatoriais;


Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das atividades do Núcleo de Apoio à

Saúde da Família (NASF)


Manter e ampliar os programas atuais implantados na área de saúde pública;



Aumentar a cota mensal de exames laboratoriais;



Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social

no território de saúde do município.


Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco

principal a família;


Ampliar a oferta ao atendimento das famílias para oficinas realizadas no CRAS;



Ampliar a oferta ao atendimento de crianças e adolescentes no Serviço de Convivência

e Fortalecimento de Vínculos;


Manter e ampliar os serviços atuais da Política de Assistência Social;



Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias em

situação de violência;


Concluir o Cemitério Público Municipal iniciado na gestão 2017-2020;



Disponibilizar Capela Mortuária com infraestrutura moderna, que venha atender a todas

as comunidades de São Martinho;


Manter os Grupos de Idosos e ampliar a participação em competições a nível municipal,

regional e até mesmo estadual;


Equipar o Centro Municipal de Convivência Público, garantindo seu efetivo

funcionamento;


Realizar anualmente o “Encontro Municipal da Terceira Idade”, buscando sempre

valorizar os idosos do município;

 Agricultura e Assistência ao Homem do Campo


Continuar a estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura com equipamentos,

recursos, convênios e outros meios disponíveis visando implantar efetiva política de apoio ao
produtor rural;


Construir novo galpão para guarda de equipamentos e implementos agrícolas;



Finalizar o projeto de implantação da troca de nota de produtores rurais por horas

máquina nas propriedades rurais;


Efetuar a contratação de técnico agrícola com o objetivo de proporcionar a ampliação

da assistência técnica ao nosso produtor rural;



Estimular, através de assistência técnica, práticas de melhoria da fertilidade e

conservação do solo para alta produtividade, como análises periódicas, calagem, adubação
química e orgânica, cobertura verde e terraceamento;


Fortalecer a parceria junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola,

reativado na gestão 2017-2020;


Manter a Patrulha Agrícola e buscar recursos para ampliá-la e renová-la;



Ampliar a disponibilidade de serviços junto a piscicultura, objetivando a construção de

açudes e orientação técnica;


Criar programas de incentivo a produção e comercialização de produtos agrícolas;



Apoiar programas de melhorias produtivas, com análise de solo, utilização de calcário e

sementes de qualidade;


Apoiar o desenvolvimento de novas culturas de produção agrícola no município;



Manter e ampliar os programas de inseminação artificial em bovinos;



Manter os convênios com as entidades ligadas ao Governo Estadual, visando a

execução de programas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, junto ao produtor
rural;


Apoiar a instalação de agroindústrias familiares, junto ao meio rural, visando o melhor

aproveitamento e agregação de valor da produção agrícola nas comunidades;


Manter bom acesso as propriedades rurais com vistas ao escoamento da produção;



Apoiar e viabilizar viagens técnicas dos agricultores a outras cidades em propriedades

modelo, conhecendo novas técnicas agrícolas;


Apoio a Agricultura Familiar, orientando e incentivando as vendas para o Poder Público;



Apoiar cursos de capacitação para agricultores rurais em parceria com a Epagri, Senai,

Sebrae, Senac e outros.

 Transporte, Obras e Infraestrutura


Cobrar incisivamente de nossos representantes nas esferas estadual e federal o início

da pavimentação da SC-435 que liga São Martinho a São Bonifácio e da Estrada Municipal que
liga a sede do Município a comunidade de Vargem do Cedro;


Pavimentar todas as ruas existentes nos perímetros urbanos do município;



Manter e ampliar a manutenção das ruas já pavimentadas no município;



Manter e ampliar a substituição de pontes mistas existentes por pontes de concreto;



Continuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos e buscar a renovação

constante da frota;


Continuar com a conservação da SC-435, trecho São Martinho/São Bonifácio,

mantendo-a em boas condições de tráfego e lutando por seu asfaltamento;



Implantar o Programa de Manutenção das Estradas Municipais, baseado no novo Plano

Rodoviário Municipal, promovendo a melhoria constante das estradas municipais, com
alargamento, retificação, encaminhamento correto das águas, melhor compactação do leito e
do revestimento.

 Educação


Ampliar e melhorar as estruturas físicas das creches, buscando mais segurança,

comodidade e vagas para crianças e servidores;


Concluir a readequação do Plano de Carreira do Magistério Municipal;



Adquirir veículo para agilizar os trabalhos da gestão da educação e distribuição de

merenda escolar;


Ampliar e manter em boas condições a frota do transporte escolar;



Manter a boa conservação das unidades escolares do Município;



Renovar o mobiliário escolar das unidades escolares municipais;



Continuar apoiando a Educação Especial (APAE) com recursos e destinação de

veículo;


Buscar parceria com a Secretaria de Estado da Educação a fim de ofertar novas turmas

na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos;


Continuar a adequar progressivamente às unidades escolares com acesso aos

portadores de necessidades especiais;


Ampliar a inclusão digital de alunos e professores;



Manter o auxílio ao transporte de alunos que frequentam o ensino profissionalizante e

superior fora do Município;


Garantir vagas para matrícula dos alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano);



Garantir vagas para matrícula dos alunos de 4 e 5 anos;



Ampliar vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos;



Ampliar a oferta de reforço escolar para os alunos do ensino fundamental municipal;



Contratar um assistente técnico-pedagógico, buscando melhorar estruturar o suporte

técnico pedagógico junto as unidades escolares municipais;


Continuar o monitoramento e aplicação do Plano Municipal de Educação, considerando

todas as suas metas, com equipe técnica e de monitoramento;

 Urbanismo, Meio Ambiente, Habitação e Saneamento Básico


Cuidar do embelezamento da cidade, buscando adequar-se constantemente às origens

germânicas;


Promover programas de conscientização para preservação de nossos rios e matas

ciliares;



Promover a implantação e o implantação do Plano Diretor do Município, buscando a

garantia do desenvolvimento sustentável de nosso Município;


Investir na melhoria das captações de água em todas as comunidades;



Implantar sistema de Coleta Seletiva de Lixo;



Atuar junto a CASAN para melhorias na distribuição e fornecimento de água.

 Turismo, Geração de Emprego e Renda


Manter a expansão da integração turística com os municípios da região;



Institucionalizar o Turismo definitivamente com uma opção de emprego e renda para

nossa população;


Elaborar um roteiro turístico baseado no caminho da colonização alemã e incluí-lo no

roteiro do Estado de Santa Catarina;


Apoiar e cadastrar famílias que desejarem investir no turismo rural;



Ampliar as viagens técnicas a outras cidades com seus polos turísticos já implantados;



Manter e realizar os eventos tradicionais no município, tais como a Festa do Produto

Colonial, Stammtisch e Osterdorf;


Incentivar e apoiar a prática de esportes radicais viáveis em nosso município;



Criar incentivos para atrair ao município indústrias limpas, geradoras de receitas e

comprometidas com a sustentabilidade;


Ofertar e apoiar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres,

homens, jovens, buscando a qualificação da mão-de-obra;


Incentivar os proprietários rurais e qualificar os moradores para receberem visitas

técnicas e trocas de experiências no setor de turismo;


Implantação do Projeto de Marketing Turístico para incentivar o aumento do fluxo de

turistas no município, contribuindo com a expansão da geração de emprego e renda;


Criar Rotas de Ciclo Turismo com roteiros para o aumento do fluxo turístico e ajudar a

fomentar com este público, os empreendimentos locais deste setor;

 Cultura, Esporte e Lazer


Consolidar o Museu Municipal, implantado ao final da gestão 2017-2020, resgatando e

difundido a memória e o patrimônio cultural do município;


Promover apoio às instituições de músicas e danças do município, valorizando a cultura

local;


Manter e ampliar a disciplina de Língua Alemã, implantado na gestão 2017-2020, na

grade curricular das escolas municipais;


Criar a Banda Municipal, com aquisição de equipamentos já garantidos pela gestão

2017-2020;



Dar continuidade na participação da CME do município nas competições esportivas

regionais infantis e infanto-juvenis ;


Auxiliar e incentivar uma maior participação da CME do município nas competições

esportivas regionais de categoria adulto;


Fornecer suporte material e técnico às atividades esportivas;



Concluir as reformas do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Eyng e do Campo de

Futebol Rodolfo Steiner, através dos recursos já garantidos pela gestão 2017-2020;


Disponibilizar e estruturar a sede localizada junto ao Campo de Futebol Rodolfo Steiner

para os clubes localizados no município;


Construção de pista de caminhada e área de lazer ao redor do Campo de Futebol

Rodolfo Steiner, com os recursos já assegurados pela Gestão 2017-2020;

 Segurança Pública e Trânsito


Ampliar a instalação de sistema de câmeras de segurança em pontos estratégicos;



Buscar a ampliação do efetivo policial do Município;



Ampliar os convênios para o bom funcionamento das atividades exercidas pelo Corpo

de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e Conselho Tutelar;


Promover melhorias na sinalização de trânsito, em especial nos perímetros urbanos;



Proporcionar maior estrutura ao órgão de Defesa Civil no município.

 Administração Municipal


Continuar processo de modernização da estrutura administrativa, iniciada na gestão

2017-2020;


Garantir o pagamento dos salários aos servidores municipais com pontualidade, assim

como ocorreu na gestão 2017-2020;


Continuar dando credibilidade e segurança aos fornecedores quanto a liquidez;



Oportunizar e incentivar a permanente atualização e capacitação de todos os

servidores, de forma a racionalizar as atividades, com melhoria do desempenho nas
atribuições de cada categoria, contribuindo para o aumento da autoestima, realização pessoal
e aumento da credibilidade;


Dar preferência, sempre que possível, ao comércio local para compra de produtos,

equipamentos e serviços;


Melhorar a infraestrutura de redes e tecnologia com a aquisição de equipamentos

modernos;


Buscar a implantação do Sistema 5S na Administração Pública;



Implantar plano de metas junto às secretarias municipais;

