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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar as diretrizes, 

valores e principais propostas da coligação “São João Batista de Verdade” dos 

candidatos Heriberto Eurides de Souza e Fábio Norberto Sturmer para a 

administração municipal no período de 2021-2024. As propostas aqui elencadas 

foram criadas a partir da experiência adquirida pelos candidatos enquanto 

vereadores, bem como por conta da proximidade com a população, conhecendo 

de perto os problemas e necessidades que afetam o município de São João 

Batista.  

Cabe ressaltar neste documento, a importância da participação 

efetiva dos munícipes em sua elaboração. Enquanto administradores do 

Município de São João Batista, Betinho e Fábio garantirão uma participação cada 

vez mais ativa e constante da sociedade, buscando mudanças que deixem 

registros de permanência. 

É importante valorizar a relação do poder público com a população, 

fazendo com que a administração pública seja cada vez mais realizada com 

competência, visando a coletividade em prol do bem comum de nossos 

cidadãos. As propostas aqui apresentadas têm como intuito a criação de uma 

cidade TRANSPARENTE, FUNCIONAL, EFICAZ, SEGURA, SUSTENTÁVEL, 

DEMOCRÁTICA E MODERNA, que, por consequência, elevará a qualidade de 

vida da população batistense, oferecendo melhores oportunidades, e fazendo de 

São João Batista, um exemplo a ser seguido por outras cidades do país. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A administração dos recursos públicos não é tarefa fácil de ser 

exercida, pois trata-se de um cuidado com bens e recursos que não tem um 

único dono, ou seja, é de todos. Talvez seja esta a causa do maior problema 

encontrado atualmente em muitas cidades brasileiras - a má administração da 

máquina pública.  

 



Plano de Governo da Coligação São João Batista de Verdade 

“A exigência do trato responsável da coisa pública, seja no âmbito 
fiscal, social ou patrimonial, não é uma imposição única do sistema 
jurídico brasileiro. As manifestações públicas e cívicas registradas no 
Brasil desde meados de 2013 refletem o clamor das ruas e das redes 
sociais, expõe a indignação dos cidadãos com a corrupção instalada 
na máquina pública e evidenciam a rejeição Popular ao sistema político 
vigente no Brasil.” 
 
(Âmbito Jurídico – pesquisa realizada em 17/09/2020, as 11h00 - 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/conceitos-
funcoes-e-principios-da-administracao-publica-e-suas-relacoes-com-
a-lei-de-responsabilidade-fiscal/ ) 

 

Tendo como princípio básico a competência vimos que a maior 

necessidade em qualquer setor gerido pelo poder público, é principalmente 

seriedade e compromisso com a coletividade. Neste sentido, algumas de nossas 

propostas para a administração pública Batistense 2021/2024 são: 

• Eficácia dos serviços públicos: garantir que os serviços prestados aos 

munícipes em TODOS os campos sejam de qualidade e eficazes; 

• Inovação/Modernização: trazer para o município soluções e programas 

inovadores, visando a qualidade de vida da população;  

• Estudo e redução de gastos: cuidado com o dinheiro público;  

• Manutenção e cuidado do patrimônio público (frota de veículos, 

equipamentos de informática e análises clínicas, maquinário agrícola, imóveis, 

entre outros);  

• Transparência e diálogo na gestão: implantação de um aplicativo que vise 

aproximar a administração pública com a realidade da cidade; 

• Promover uma gestão de incentivo, valorizando a gestão empresarial e 

Secretarias Municipais chefiadas por gestores com conhecimento específico nas 

áreas; 

• Humanização e profissionalização do atendimento público; 

• Diálogo entre as Secretarias Municipais, desburocratização e 

informatização em todos os setores; 

• Reforma administrativa efetiva; 

• Resgate e revitalização dos conselhos municipais, associações escolares 

e de bairros; 

• Incentivo às parcerias público-privadas em todos os setores. 

 

SAÚDE 
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Conforme previsto na Constituição Federal, Art. 196, “a saúde é 

direito fundamental de todos e dever do Estado”. No entanto, o oferecimento de 

serviços voltados a saúde vai além de atendimento médico-hospitalar, é 

necessário que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, os 

forneça de maneira completa e eficaz.  

Quando o tema é saúde, um dos maiores problemas é justamente a 

ineficácia e/ou morosidade do setor. Quando falamos de saúde, cada minuto é 

decisivo no tratamento do paciente. Sendo assim, é preciso priorizar um 

atendimento hábil e humanizado por profissionais capacitados, fornecendo 

remédios, exames e outros meios que garantam um tratamento efetivo, bem 

como manter uma comunicação adequada, clara e ativa com o paciente e seus 

familiares. 

Por consequência, algumas medidas específicas que serão adotadas, 

visando a melhora em nossa saúde pública são: 

• Administração geral do hospital pelo município, retomando os convênios 

particulares e parcerias público-privada; 

• Construção e implantação de leitos de UTI; 

• Especialização do hospital na área de traumatologia; 

• Criação de uma maternidade de referência regional; 

• Implantação da Telemedicina para atendimentos de menor complexidade; 

• Criação de um aplicativo pró-saúde, para agendamento de consultas e 

exames.  

• Informatização e/ou compartilhamento de todo o sistema de saúde, 

unificando os prontuários de atendimento, inclusive com outras Secretarias 

Municipais afins, como a Assistência Social, viabilizando um atendimento 

dinâmico; 

• Descentralização dos serviços de saúde; 

• Criação do projeto “farmácia no meu bairro”; 

• Aderir ao projeto federal “Melhor em Casa”; 

• Criação de um “Centro de Especialidades”, trazendo para o município 

especialistas de diversas áreas, de modo que o paciente não precise se deslocar 

para outras cidades. 

 

EDUCAÇÃO 
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A Educação é de suma importância na construção de uma sociedade 

crítica, curiosa e comprometida com o meio em que vive. E precisa de um olhar 

atento e cirúrgico não só do poder público, mas de todo e qualquer munícipe que 

anseia por um futuro de qualidade. Segundo a Constituição Federal de 1988, 

artigo 205, "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". 

O principal foco neste setor, é a valorização e a capacitação dos 

profissionais da área; o investimento e manutenção de instrumentos e da 

infraestrutura; a promoção de uma educação de qualidade, tomando como 

princípio a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e resgatando a 

meritocracia. É preciso fornecer aos professores e alunos um espaço adequado 

para que o aprendizado possa acontecer da melhor maneira possível, 

contribuindo para o contínuo crescimento do Índice do Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB. Sendo assim, algumas medidas específicas deverão 

ser adotadas: 

• Implantação de plano de carreira para os docentes, com Atualização do 

Estatuto do Magistério 

• Unificação do calendário escolar (estado e município) considerando o 

calendário local do comércio e da indústria; 

• Investimento em tecnologia para atendimento de professores e alunos, 

buscando parcerias público-privada; 

• Implantação de monitores no transporte escolar; 

• Projeto “Saúde na escola”, em parceria com a Secretaria de Saúde e 

Assistência Social, viabilizando atendimento básico em oftalmologia, psicologia, 

psiquiatria, fonoaudiologia, odontologia e nutrição, buscando atender aos alunos 

e profissionais da educação; 

• Implantação de atendimento pedagógico especializado para diagnóstico 

rápido dos alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizado e 

posterior intervenção; 

• Atendimento total à demanda de vagas na educação infantil, ampliando 

as creches municipais; 
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• Criação de colônia pedagógica para as crianças e adolescentes do 

município, como meio de mantê-los ativos na escola, oferecendo atividades 

diversificadas e ensino técnico;  

• Adoção do projeto CDL nas escolas, incentivando o empreendedorismo e 

valorizando a autoestima e o senso de pertencimento dos alunos; 

• Criação de curso preparatório para o Enem e vestibulares com 

profissionais especializados. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social tem como razão de existir, a realização dos 

direitos dos munícipes. É importante que o serviço prestado por esta área seja 

eficaz e que realmente promova e alcance resultados.  

Segundo o Art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, “A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

Sendo assim, cabe ao setor compreender a realidade do cidadão, o 

contexto em que se encontra e, por meio de políticas públicas, fazer com que 

tenha acesso aos seus direitos. É preciso tato ao lidar com as diferentes 

situações.  

Uma assistência social dinâmica realiza os direitos, promove o bem 

estar e melhora a vida daquele que a procura. Entre as medidas a serem 

adotadas estão: 

• Promover uma assistência social em parceria com a educação, saúde e 

habitação; 

• Implantar o acompanhamento Biopsicossocial às famílias em estado de 

vulnerabilidade; 

• Criação de setor jurídico para atendimento dos munícipes, dentro da 

própria Assistência Social; 

• Viabilizar o atendimento social nas localidades mais afastadas do centro, 

via atendimento no local; 

• Implantação de plantões da assistência social; 
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• Implantação de cadastro único de vulnerabilidade para conhecer a real 

demanda do município; 

 

HABITAÇÃO  

Sendo um dos braços principais da Assistência Social, a habitação é 

tão ou mais importante quanto. Assegurar um teto para uma família, oferecendo 

condições mínimas de segurança e saneamento básico, deveria ser a base de 

qualquer administração pública que tenha como seu maior objetivo o bem-estar 

coletivo. Neste sentido, propomos: 

• Construção de moradias populares. 

 
 

ESPORTE E LAZER  

O esporte, bem como o lazer, necessita de uma infraestrutura de 

apoio e de incentivo em todo e qualquer município. A prática esportiva revigora, 

é saudável (quando bem realizada) e promove a autoestima, valorizando o 

trabalho em equipe, inclusive nas práticas mais solitárias. Através do esporte, é 

possível promover a inclusão social e valorizar nossos cidadãos como um todo.  

Além disso, o esporte e o lazer podem ser referência na busca por um 

novo recurso econômico para nossa cidade. Entre tantas outras metas 

almejadas pela administração pública, a diversificação do esporte local é uma 

delas, visto que hoje temos representantes no ciclismo, no motociclismo, no 

futebol, no voleibol, no xadrez, nas artes marciais, no atletismo entre outros. 

Promover atividades esportivas e viabilizar o esporte à toda população 

batistense, prestando atenção às necessidades locais e ofertando meios, 

materiais e infraestrutura adequada para a prática esportiva, está contido em 

nossa lista de objetivos. 

Entre as medidas pretendidas estão: 

• Criação de um Parque Municipal Arena Multiuso em parceria público-

privado; 

• Incentivar o esporte profissional de nossa cidade, bem como prestar a 

assessoria necessária para o seu pleno desenvolvimento no quadro estadual e 

nacional; 
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• Revitalização e promoção da acessibilidade no Bosque 

(iluminação, fiscalização e segurança); 

• Resgatar as olimpíadas e/ou gincanas interbairros;  

• Apoiar e difundir mais modalidades esportivas pela FUBE (criar e 

promover torneios e/ou campeonatos nas diferentes modalidades); 

• Criação de programa “Caminhando com você”, ofertando uma equipe 

técnica (profissionais de educação física e saúde), que realizarão regularmente, 

caminhadas nos bairros, chamando para as ruas, principalmente os idosos e 

pessoas sedentárias; 

• Trazer para o município torneios e/ou campeonatos municipais, estaduais 

e nacionais, fomentando o turismo e a economia; 

• Resgatar o rodeio municipal. 

 

CULTURA E TURISMO 

São João Batista é uma cidade admirada por muitos que a conhecem, 

justamente pela diversidade cultural que apresenta. E como qualquer indivíduo 

ou grupo, nossa cidade tem uma história para contar e que merece ser 

resgatada. 

Fundada em 1934 com a chegada do capitão João de Amorim Pereira, 

São João Batista recebeu seus primeiros imigrantes em 1836. Foram 132 

colonos católicos vindos do Reino da Sardanha (território italiano desde 1861), 

trazidos de navio pela sociedade particular de colonização Demaria & Schutel, 

formando a colônia Nova Itália (nome atribuído posteriormente), atual bairro 

Colônia, zona rural de nosso município. Pioneira na imigração, nossa cidade 

completou em 2020, 182 anos de Colonização Italiana. 

São João Batista emancipou-se de Tijucas em julho de 1958, 

resultado de um movimento emancipacionista do então Distrito, iniciado no ano 

anterior e conduzido pelo estudante de direito WILIAN DUARTE DA SILVA. 

Desde então, nossa cidade vem ganhando corpo, crescendo, expandido e 

acolhendo aqueles que aqui procuraram constituir uma vida.  

A isso chamamos de história, e é dever do poder público garantir a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, 

apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, 
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bem como garantir o acesso à história e reconhecer as suas particularidades, 

conforme explicito no artigo 215 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Por consequência, o turismo pode e deve ser incorporado como fator 

de desenvolvimento econômico e de sustentabilidade, oportunizando ao cidadão 

que assim desfrute econômica e socialmente, através de planos que possibilitem 

conhecimento e estratégias. 

Para tanto, algumas ações se fazem necessárias. Tais como: 

• Incentivo ao turismo religioso, rural, gastronômico, pedagógico, de 

negócios e ao ecoturismo, explorando as riquezas locais como a Cascata do 

Fernandes, Bethânia, Colônia Nova Itália, oferecendo suporte e parcerias 

público/privado; 

• Criar memoriais no município, resgatando o patrimônio histórico e cultural 

de nossa cidade; 

• Retomar parcerias de turismo com as cidades vizinhas, como Brusque e 

Nova Trento; 

• Valorizar os artistas locais, viabilizando o crescimento do setor em nosso 

município; 

• Construir uma identidade histórica para o município: Buscar parcerias com 

universidades e com o ensino técnico no sentido de suporte e fortalecimento 

nessa construção; 

• Incentivar festas culturais e ofertar ambientes com infraestrutura para 

eventos, inclusive os religiosos. 

 

AGRICULTURA  

Em meio a pandemia que se instaurou atualmente por todo o globo 

terrestre, o Brasil vem se sobressaindo no agronegócio, setor que vem na 

contramão da atual crise econômica, com um crescimento de aproximadamente 

4% no primeiro quadrimestre de 2020. Se não fosse só isso, é do agro que vem 

nosso alimento, nossas roupas, nosso carros e combustíveis, e tantos outros 

produtos que sequer sabemos a origem. Apenas os consumimos. E como deixar 

um setor essencial como este sem dar o seu devido destaque? Isso é quase 

impossível.  

Uma cidade que teve sua colonização fundamentada na agricultura, 

deve proporcionar o mínimo de condições de estrutura de trabalho a seus 
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produtores agrícolas, onde o poder público precisa ter um olhar atento aos 

detalhes.  

Afim de valorizar o setor, adotaremos algumas propostas como: 

• Incentivar e oferecer prioritariamente apoio a agricultura, sobretudo a 

familiar e orgânica, como promover capacitação técnica, feiras e marketing, e 

aumentar o consumo escolar de produtos de nosso município; 

• Fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio; 

• Investimento em tecnologia na área rural; 

• Ampliação da frota agrícola e manutenção desta (construção de garagem 

com assistência mecânica própria); 

• Incentivo a agroindústrias de beneficiamento e processamento coletivas, 

como a construção de abatedouros e frigoríficos com a parceria público/privado; 

• Oferecer atendimento técnico ao agricultor; 

• Criação de um centro de pesquisas, produção de mudas e adubos 

orgânicos em parceria com o SISAM; 

• Retomar a Intendência no Tijipió, com estrutura para a Secretária 

Municipal de Agricultura e órgãos estaduais de atendimento direto ao agricultor, 

como CIDASC, EPAGRI, entre outros; 

 

MEIO AMBIENTE 

Em pleno Século XXI, a ordem da vez é preservação ambiental, 

consciência ecológica, sustentabilidade, entre tantos outros termos que nos 

remete pensar sobre o nosso planeta Terra, sobre nosso comportamento e 

nosso compromisso com gerações futuras.  

Pensar de maneira coletiva, considerando todas as formas de vidas 

que, de um modo ou de outro, fazem parte do ecossistema que estamos 

inseridos, bem como o meio, as condições ambientais e as relações existentes 

que possibilitam a existência e a manutenção da vida.   

Pensando nisso, algumas medidas serão adotadas: 

• Criação de novo Aterro Sanitário com implantação de um centro de 

reciclagem, trabalhando a consciência coletiva em prol de uma cidade 

ecologicamente correta; 

• Elaboração e aplicação de projetos de conscientização dos munícipes 

sobre a importância de uma consciência ecológica; 
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• Funcionamento integral da estação de tratamento de esgoto municipal; 

• Implantar uma nova captação de água para abastecer nosso município; 

 

INFRAESTRUTURA 

Ao falarmos sobre a infraestrutura do município de São João Batista, 

muito se tem a melhorar. Nos quatro anos que ocuparam a cadeira do legislativo, 

a infraestrutura foi um dos setores com mais reclamações e demandas que 

chegaram ao conhecimento de Betinho e Fábio 

A inovação e o investimento em novos equipamentos, materiais e 

projetos, além do zelo e da manutenção correta do patrimônio público, é de suma 

importância para ter uma infraestrutura adequada para nossos munícipes, 

promovendo inclusive uma maior economia aos cofres públicos. 

Com esse intuito, seguem abaixo as propostas de governo, com 

algumas considerações: 

• Parceria com o Estado para implantação de plantão municipal da 

CELESC; 

• Estruturar Plano de Gestão de Trânsito – nova sinalização (localização 

dos bairros, instituições e ambientes públicos), estacionamentos, entre outras 

ações que visem a melhoria no trânsito municipal; 

• Criar equipes de limpeza e manutenção das ruas, por bairros do 

município, ficando estas encarregadas de serviços como: varrição, pintura de 

meio fio, capina, desentupimento de valas, bocas de lobo entre tantas outras 

ações que devem ser realizadas continuamente, mantendo uma cidade limpa, 

organizada e funcional; 

• Estruturação do Plano de Acessibilidade para prédios públicos, bem como 

para as ruas municipais; 

• Criação de um novo Cemitério; 

• Implantação do Sistema de geração de energia Solar para os órgãos 

municipais; 

• Arborização e embelezamento da cidade; 

• Criação do “Projeto Adote uma Praça”, onde as empresas, o comércio e 

as escolas possam cuidar, zelar, manter e explorar as praças adotadas; 

• Criação de praças, hortas e jardins públicos e áreas de lazer com 

acessibilidade em todos os bairros do município; 
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• Construção de um heliporto municipal; 

• Revitalização do acesso da Rua Marcolino Duarte com a rodovia SC 410; 

• Unir os bairro Timbezinho e Centro pela Rua Alexandre Manoel Reinert;  

• Construção de uma ponte no bairro Tajuba I à rodovia SC-410 (Rod. Dep. 

Gentil Battist Archer), pelo acesso Servidão Batista Mafessolli. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Uma cidade industrial como São João Batista, precisa de um olhar 

cirúrgico no que se refere ao seu desenvolvimento econômico. Fechar os olhos 

para o desenvolvimento de uma cidade, é o mesmo que renunciar a importância 

do setor privado na estruturação e na formação de riquezas de um município, o 

que, por consequência, contribui para do bem estar da sociedade como um todo. 

Segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, Art. 182, “A política 

de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

Portanto, é dever da administração pública promover o pleno desenvolvimento 

de um município, ofertando maior diversificação de seus empreendimentos, 

desburocratizando a implantação de novos negócios e possibilitando condições 

para a especialização de sua mão de obra. 

Sendo assim, sugerimos algumas propostas como:    

• Diversificação da economia municipal, trazendo indústrias de diferentes 

modalidades, e investimento estrutural para a indústria alimentícia; 

• Criar programas voltados ao desenvolvimento comercial da cidade, 

promovendo a desburocratização para empresas e comércio; 

• Criar escola de negócios em parceria com o CDL, buscando a capacitação 

técnica dos profissionais municipais; 

• Promover a funcionalidade do Plano Diretor municipal, buscando a sua 

efetivação integral;  

• Viabilizar cursos profissionalizantes nas áreas de metal/mecânica, 

elétrica, têxtil, tecnologia entre outras áreas; 

• Implantação do Projeto “Lojas direto de fábrica”, diversificando os ramos 

de comércio dentro do nosso municípios. 
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SEGURANÇA 

No assunto segurança o município deve trabalhar principalmente com 

políticas de médio e longo prazo para a prevenção de crimes. Entre elas estão: 

investimento em educação e atividades que afastem as crianças e jovens do 

mundo do crime; promoção de cursos e oportunidades para os munícipes; 

revitalização e iluminação de praças públicas, evitando que se tornem locais 

abandonados e propícios para a prática de pequenos delitos entre outras 

medidas. No que diz respeito à medidas de curto prazo, estão: 

• Efetivo Policial/ parceria municipal  

• Aperfeiçoar Central de Monitoramento 

• Criação da rede de proteção de vizinhos (whatsapp) 

 

MEDIDAS SIMPLES: ADMINISTRAÇÃO EFICAZ! 

Ao falarmos em plano de governo, propostas inovadoras, de grande 

porte, e que chamem a atenção é o que esperamos. Entretanto, depois de 

ocuparem a cadeira do legislativo e conhecerem a realidade batistense, os 

problemas que afetam o município e analisando os resultados obtidos de 

algumas reuniões com diversos setores, Betinho e Fábio concluíram que, mais 

que inovar, é preciso corrigir diversas situações simples, mas que fazem toda a 

diferença. 

São vários os problemas que assolam a nossa cidade. Situações 

pequenas, de funcionamento básico, que não deveriam fazer parte de uma 

proposta de governo, pois em tese, deveriam ser serviços efetivos, mas que na 

realidade não funcionam. 

Queremos uma SÃO JOÃO BATISTA DE VERDADE, e para isso 

muita coisa SIMPLES, tem de ser corrigida e melhorada, entre elas estão: 

• Reformar e realizar manutenções periódicas nos prédios/imóveis do 

município (manutenção significa economia); 

• Ampliar, zelar e fiscalizar a frota de veículos do município;   

• Realizar direções de órgãos municipais, por profissional qualificado em 

gestão e com experiência na área administrada, promovendo uma gestão 

simples, clara e acessível, de forma que atenda às necessidades e aflições dos 

munícipes; 



Plano de Governo da Coligação São João Batista de Verdade 

• Promover a humanização, valorização, capacitação e motivação dos 

profissionais em todos os setores públicos. No quesito remuneração a 

valorização deve ser feita a partir do salário-base; 

• Formar equipes mínimas de trabalho e definir setores e atribuições do 

profissional para a prestação de um serviço/atendimento eficaz; 

• Promover projetos interdisciplinares entre pastas afins, tais como a saúde-

educação-esporte, saúde-educação-meio ambiente, e outras; 

• Oferecer sistema de informação, instrumentos tecnológicos, suporte 

técnico e infraestrutura de qualidade que agilizem os procedimentos e 

possibilitem um atendimento eficaz;   

• Promover tratamento igualitário em condições de trabalho e apoio aos 

profissionais contratados temporariamente - Acts; 

• Investir em sustentabilidade, buscando a conscientização dentro de 

nossas escolas e levando-a até os lares de nossas famílias; 

• Realizar a inclusão de exames e consultas, na fila do SUS, no próprio 

posto de saúde após atendimento, promovendo a transparência e eficácia nas 

listas de espera; 

• Finalizar das obras do hospital e separação interna por alas; 

• Retomar o sistema de laboratório próprio no hospital, sistema que 

funcionava de maneira efetiva e assegurava a manutenção de vidas; 

• Criar convenio com municípios do Vale do Rio Tijucas, na aquisição de 

aparelho médicos como ultrassom, ressonância, tomografia entre outros de alto 

valor; 

• Organizar e planejar viagens de atendimento de saúde para outras 

cidades, viabilizando maior economia e eficiência do serviço prestado, e mais 

que isso, que o paciente seja bem atendido, e que não precise aguardar por 

horas as consultas e procedimentos de outros pacientes.  

• Realizar periodicamente a previsão e manutenção de estoque mínimo de 

materiais básico para o bom funcionamento dos setores públicos, tais como 

medicamentos, curativos, material escolar, entre outros; 

• Retomar mutirões de pequenos procedimentos, tais como varizes, 

vasectomia, catarata, entre outros; 

• Ampliar atenção básica nos postos de saúde evitando assim que o 

hospital fique sobrecarregado; 
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• Revitalizar os Conselhos Municipais e Associações de Bairros, 

enfatizando sua autonomia, dando voz e vez aos órgãos e cobrando resultados;  

• Implantar um braço da Assistência Social dentro do hospital (Centro de 

Atenção Psicossocial - CAPS); 

• Manter a ambulância do hospital e demais veículos da rede pública, de 

modo que estejam sempre prontos para qualquer atendimento; 

• Promover a prevenção da saúde; 

• Criar setor de escuta especializada para os alunos da rede de ensino 

municipal (atendimento em casos de assédio e abuso sexual); 

• Ampliar e regionalizar a feira do livro, incentivando a leitura com a criação 

do vale livro para os alunos da rede municipal de ensino; 

• Implantar oficinas de xadrez, matemática financeira, dança, artes 

marciais, economia doméstica, culinária, atividade agrícola, marcenaria entre 

outras nas escolas, no contra turno escolar; 

• Buscar parcerias com o SESC, do Sistema 5S, bem como a Rede Positivo 

de Ensino, e outras, para o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem; 

• Promover uma Assistência Social com atendimento voltado ao caso 

concreto; 

• Oferecer às famílias em caso de vulnerabilidade, capacitação técnicas, 

cursos profissionalizantes e meios para que tenham trabalho e renda, 

dignificando o “Homem”; 

• Realizar parcerias com a Casa de Bethânia, Escoteiros e outras entidades 

do município; 

• Levar as práticas esportivas para as escolas, possibilitando maior 

participação de nossas crianças inclusive em competições;  

• Disponibilizar assistência especializadas nas escolas de esporte 

(profissionais de educação física e saúde); 

• Incentivar encontros de dança de salão, assistindo e auxiliando os grupos 

desta modalidade, promovendo eventos em parceria público-privado 

(valorizando, inclusive, as diversas culturas presentes no município); 

• Capacitar profissionais para trabalharem com turismo no município;  

• Enaltecer os pequenos pontos históricos municipais, descentralizando a 

cultura e a história; 
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• Valorizar a diversidade municipal, pontuando as diversas culturas 

presentes em nosso município. 

• Incentivar a produção cultural nas escolas, levando para as salas de aulas 

a nossa realidade embutida nos conteúdos disciplinares, conforme orientação da 

BNCC; 

• Criar programa de resgate da língua italiana, possibilitando o acesso ao 

conhecimento de outras línguas, além da Língua Inglesa, para os munícipes, 

resgatando a cultura local. 

• Reestruturar plano municipal e calendário cultural visando integração de 

atividades turísticas ao município; 

• Promover formação continuada aos agricultores e funcionários; 

• Reestruturar o quadro técnico da agricultura; 

• Implantar Programa de Educação Ambiental e Educação no trânsito; 

• Incentivar e incluir, no calendário municipal, atividades de inclusão social; 

• Investir e ofertar espaços, infraestrutura e transporte para a prática 

esportiva em todo o município; 

• Atender os grupos de idosos municipais com transporte para eventos, 

manutenção dos espaços, primeiros socorros em eventos, entre outras ações 

que visem um olhar mais atencioso para os nossos grupos de terceira idade; 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR BAIRROS 

Seguindo a linha de conhecer e criar uma SÃO JOÃO BATISTA DE 

VERDADE, existem ainda algumas medidas necessárias nos diferentes bairros 

da cidade, entre elas: 

BAIRRO ARATACA 

• Pavimentação da localidade; 

• Construção do Campo Municipal da Arataca 

BAIRRO CARDOSO 

• Construção de uma rótula na saída da Ponte José Jovino da Silveira; 

• Recuperação da Quadra poliesportiva; 

• Criação de uma Praça.  

BAIRRO CARMELO DE DENTRO 

• Construção da Casa dos Idosos; 
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• Revitalizar o campo com grama sintética. 

BAIRRO CARMELO DE FORA 

• Instalação de tubulação para drenagem das águas das chuvas.  

BAIRRO CENTRO 

• Viabilização de área para estacionamento; 

• Instalação de câmeras OCR (Optical Character Recognition) nas pontes 

de acesso a cidade. 

BAIRRO COLÔNIA 

• Criação de rede de água encanada; 

• Pavimentação das estradas de acesso ao bairro Tajuba I. 

BAIRRO DOMINGAS CORREIA E CANUDOS 

• Pavimentação das estradas de acesso 

BAIRRO FERNANDES 

• Revitalização da Cascata do Fernandes; 

• Municipalização e melhoria do Campo de futebol. 

BAIRRO JARDIM SÃO PAULO 

• Revitalização, reforma e ampliação da Escola do Araci; 

• Pavimentação asfáltica da Rua Almir Zunino. 

BAIRRO KREQUER 

• Construção de um Campo Municipal; 

• Criação do Parque Municipal Arena Multiuso.  

BAIRRO MACACO BRANCO 

• Manutenção das estradas de acesso. 

BAIRRO RIBANCEIRA DO SUL 

• Construção de uma creche; 

• Construção da cobertura da quadra poliesportiva; 

• Viabilização do campo de futebol. 

BAIRRO RIBANCEIRA DO NORTE 

• Pavimentação da estrada geral do bairro. 

BAIRRO RIO DO BRAÇO 

• Pavimentação do trecho que liga os bairro Tajuba I e Rio do Braço;  

BAIRRO TAJUBA I 

• Construção uma creche; 
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• Construção de uma ponte no bairro Tajuba I à rodovia SC-410 (Rod. Dep. 

Gentil Battist Archer), pelo acesso Servidão Batista Mafessolli. 

BAIRRO TAJUBA II 

• Construção uma Praça 

• Pavimentação do Loteamento Fernanda Cristina – Rua Hamilton 

Nascimento. 

BAIRRO TIJIPIÓ 

• Construção de uma Unidade escolar de Ensino Infantil (creches e pré-

escolar); 

• Reabertura da Intendência. 

BAIRRO TIMBÉZINHO 

• Construção de escola de Ensino Fundamental; 

• Legalização das moradias irregulares; 

• Construção unidade de saúde. 

BAIRRO VAGEM PEQUENA 

• Pavimentação tipo rígida (de concreto) do trecho de acesso. 

 

 

 

 

 


