PLANO 15 - CAMINHO PARA CONTINUAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO DE SANTA
TEREZINHA
E com grande satisfação que aprestamos o Plano de Governo para dar continuidade
ao desenvolvimento do Município de Santa Terezinha.
Esse Plano é fruto de um processo participativo dos mais diferentes segmentos da
sociedade Terezinhense.
Embora muito já se fez, Santa Terezinha precisa dar continuidade neste processo com
a certeza de estarmos no rumo certo para as melhorias da qualidade de vida de nossa gente.
Queremos passar para as suas mãos o Plano 15 (Plano de Desenvolvimento
Municipal). Este Plano reflete um enorme conjunto de ações que irão produzir benefícios
para todos os cidadãos de hoje e das gerações futuras.
A viabilidade de implantação do Plano 15 está sustentada na qualidade e na liderança
dos nossos amigos, das autoridades, das esferas Estaduais e Federais que estarão ao nosso
lado, para a conquista de recursos necessários para continuarmos fazendo uma
Administração justa e realizadora para todos.
Como pedimos nas eleições anteriores, LEIA E GUARDE BEM GUARDADO ESTE PLANO
E DURANTE TODO O TEMPO COBRE DE NÓS O CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS QUE
ASSUMIMOS POR ESCRITO.
Administração, Planejamento e Finanças.
Criar programa de contratação de estagiários através do Programa de Complementação
Educacional para dar continuidade de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de
estudo, ajudando na renda do estudante.
Manter a Administração aberta à participação popular através dos Conselhos de Orçamento
Participativo.
Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com
pontualidade, bem como dos fornecedores.
Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização dos
equipamentos e o controle do Patrimônio Público.
Procurar ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições de
ensino, órgãos governamentais desenvolvendo ações que venham ao encontro dos jovens
Terezinhenses.
Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e convênios sejam
executados.
Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos.

Assistência Social
Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos Direitos da Criança
e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Habitação, da Mulher, das Pessoas com
Deficiências e os Comitês: Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional.

Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de reformas e
construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para
as habitações de interesse social.
Buscar recursos para construção de casas populares.
Buscar recursos para regulamentação de lotes irregulares para famílias de baixa renda.
Apoiar o Conselho Tutelar.
Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos que surgirem.
Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as Políticas
Públicas principalmente no atendimento as necessidades básicas da população.
Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e assegurar medidas que
garantam o exercício da cidadania.
Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, homens, jovens.
Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco principal
a família.
Viabilizar recursos para reforma do Centro de Múltiplo Uso.
Agricultura e Meio Ambiente
Colocar em funcionamento cozinha multifuncional assentamento 25 de maio
Continuar apoiando as iniciativas e propostas do Conselho Municipal de Agricultura.
Manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar constantemente para
atender mais e melhor os agricultores.
Apoiar e incentivar as agroindústrias para agregar mais valor aos produtos aqui produzidos
como: mel, compotas, conservas, entre outros, além de dar estrutura técnica.
Continuar e aprimorar os programas já existentes
Apoio às iniciativas das mulheres da área rural: Artesanato, panificação e outros.
Continuar e aprimorar o apoio à agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da
diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias, obtendo mais renda e qualidade de
vida.
Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros para produção e
venda.
Continuar o apoio às cooperativas e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, disponibilizando
técnicos capacitados as pessoas.
Manter o convênio com a Epagri e Cidasc.
Implantação de processos de compostagem dos resíduos orgânicos.
Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição em localidades
que necessitam.
Buscar parcerias com os Governos Estadual e Federal para subsídio de calcário.
Criação de programa para equipagem com IMPLEMENTOS agrícolas para as associações de
agricultores;
Contratação de mais profissionais (medico veterinário e engenheiro agrônomo)
Educação, Cultura e Esportes.
Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação, Cultura e Esportes.

Construção de um museu reforçando as etnias do municipio.
Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação e
aquisição de vans.
Reformar e estruturar creches e unidades da educação de acordo com suas necessidades.
Distribuição de uniformes escolares gratuitamente aos alunos municipais.
Conclusão do ginásio de esporte Distrito de Craveiro e Itaio Sertão.
Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, como: à terceira idade, à criança
e adolescente, às pessoas portadoras de necessidades e às pessoas que participam dos
programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e outros.
Continuar apoiando e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.:
futebol de campo, futsal, bocha, zumba e outros).
Continuar apoiando todas as práticas culturais como: Dança Ucraniana, Polonesa, festivais
de música, roda de viola, tiro de laço, rádio comunitária, Festa do Mel e outras.
Estimular a criação da Associação dos Estudantes Universitários para juntos discutir
interesses da classe como a ajuda de custo no transporte até as universidades.
Continuar os cursos de capacitação dos professores e equipe pedagógica, merendeiras,
serventes e equipe administrativa.
Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade,
tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos espaços escolares.
Buscar junto aos Governos Federal e Estadual para implantação do Ensino Técnico Regular
nas escolas Estaduais do Município.
Apoiar a Fanfarra Municipal nas suas atividades e na aquisição de novos equipamentos.
Construir uma biblioteca moderna e com livros atualizados e computadores para acesso à
internet.
Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos.
Implantação de câmeras de monitoramentos nas unidades escolares.
Viação, Obras e Urbanismo.
Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota com aquisições de novas.
Substituições das pontes de madeira por bueiros e/ou pontes de concreto.
Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais bonita e
acolhedora.
Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade e distritos.
Revitalização da Avenida Bruno Pieczarka;
Pavimentação de ruas da sede;
Ampliar a pavimentação das Avenidas dos Distritos;
Desenvolver projeto de acessibilidade com construção de calçadas nos passeio na sede e nos
distritos;
Aquisição de mini carregadeira bobcat para limpeza das ruas pavimentadas;
Construção de praça na sede;
Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos.
Construção de abrigos para estudantes na área rural, em parceria com os moradores.
Melhorar a sinalização de trânsito.

Saúde
Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: Capacitar os conselheiros, incentivar a participação
em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos conselheiros.
Dar continuidade ao convênio com os hospitais.
Manter as unidades de saúde de forma de forma a melhorar a qualidade dos serviços com
ampliação de ações e garantindo material de consumo humano.
Manter o transporte de pacientes para o atendimento de população.
Procurar através de parcerias ampliar os atendimentos para Raio-X, Ecografias e exames
complementares.
Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e medicamentos excepcionais.
Dar continuidade ao Programa Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos), mantendo
medicamentos e condições de acesso dos usuários.
Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de emergência e transporte de
usuários para outras cidades.
Apoiar os Programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia para erradicação do
mosquito transmissor da dengue, melhorando o suporte técnico da equipe de Agentes de
Endemias.
Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária.
Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família.
Aquisição de ambulância
Construção de uma nova unidade de saúde na sede do municipio;
Aquisição de novos veículos para transportes de pacientes;
Ampliação e reforma do posto de saúde do craveiro;
Continuação do transporte de pacientes gratuitamente;
Continuação dos três programas de saúde da família;
Atendimento odontológico em todos os postos de saúde do municipio;
Atendimento medico e odontológico nas localidades.
Indústria, Comércio e Turismo
Manter convenio com a ACIAST;
Viabilização de projetos através do PRONAF, BRDE, BADESC;
Incentivo para abertura de indústrias no municipio;
Criação do parque industrial;
Criação e programa de monitoramento com câmeras junto aos comercio.
Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, SENCA,
SEBRAE, SENAR e outros.
Levantar as potencialidades turísticas do nosso município.
Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para receberem visitas
técnicas e trocas de experiências no setor de turismo.
Divulgar e incentivar as visitações na área de preservação ambiental.

Funcionalismo publico
Capacitar os nossos Servidores Municipais e implantar programa de qualidade total.
Estudos com os Servidores Municipais para melhorias salariais.
Implantar um programa de capacitação continua para assegurar ao servidor a sua realização
pessoal e o crescimento profissional;
Realizar estudos da viabilidade de um plano de saúde;
Estudo para plano de carreira municipal para o servidor;
Realização de concurso publico;
Aumento anual de acordo com a viabilidade financeira;

