
 
 

PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO MUITO + ORLEANS 

 

 

+ SAÚDE: 
 
- Reabertura dos Postos de Saúde nas localidades do interior do 

Município, priorizando o atendimento no período matutino; 
- Aumento no número de atendimentos nos Postos de Saúde; 
- Aumento no número de cirurgias eletivas; 
- Atenção especial à saúde bucal e à saúde mental; 
- Atenção especial à saúde das crianças, das mulheres e dos idosos; 
- Valorização dos profissionais da saúde; 
- Atendimento humanizado ao cidadão; 
- Fortificação da parceria com a Fundação Hospitalar Santa Otília com o 

intuito de transformá-la em referência de atendimento para os municípios da 
encosta da Serra. 

 
 
+ EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO:  
 
- Retorno dos Congressos Municipais de Educação com o objetivo de 

ensinar, informar e capacitar; 
- Realização de seminários e aulas extras sobre empreendedorismo, 

educação financeira, partição social, cidadania e projeto de vida em parceria 
com o Centro Universitário Barriga Verde - UNIBAVE; 

- Auxílio na manutenção e criação de novos cursos técnicos, priorizando 
aqueles voltados ao agronegócio e à indústria em parceria com o UNIBAVE; 

- Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado ao 
agronegócio em parceria com o UNIBAVE; 

- Melhorias nas creches e escolas da rede municipal de ensino com a 
instituição de um programa permanente de manutenção dos espaços; 

- Promoção da educação ambiental em todos os níveis estabelecendo o 
contato com as unidades de conservação existentes no Município; 

- Buscar parcerias nas esferas federal e estadual com o objetivo de 
aumentar e melhorar a estrutura do Hospital Veterinário do UNIBAVE; 

- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Educação e Inovação 
do DEL - "Programa de Desenvolvimento Econômico Local". 

 
+ TURISMO, CULTURA E ESPORTE: 
 
- Criação de uma Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte. 
- Criação do Conselho Municipal do Esporte com o objetivo de formular 

políticas públicas e implementar ações para fortalecer as atividades esportivas; 
- Criação de incentivos para a preservação e promoção do patrimônio 

cultural de Orleans; 



 
- Promoçãode ações de incremento e qualificação dos pontos turísticos 

de Orleans, como foco no Museu ao Ar Livre, patrimônio nacional, e nas 
Esculturas do Paredão; 

- Instituição de cursos para capacitação de guias e condutores; 
- Priorização das metas do Plano de Turismo de Orleans, com a 

execução das ações de curto e médio prazo; 
- Instituição do Turismo Rural, com capacitação e auxílio a 

empreendedores nessa área, dando prioridade de acesso a orleanenses e a 
filhos de agricultores; 

- Realização de seminários municipais sobre turismo e cultura, com o 
objetivo de ensinar, informar e capacitar; 

- Buscar parcerias nas esferas federal e estadual para a criação de um 
Espaço Cultural e Centro de Eventos; 

 - Criação de programas permanentes com destino de subsídio às 
entidades culturais para o desenvolvimento de projetos e ações, a exemplo do 
ProArt Centro Sociocultural de Orleans; 

- Apoio às escolinhas de futebol e artes marciais e incentivo à promoção 
de outras modalidades esportivas; 

- Apoio aos clubes “4 S” em suas práticas esportivas e socioeconômicas; 
- Apoio ao cicloturismo buscando o desenvolvimento das localidades do 

interior do nosso Município; 
- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Turismo e Cultura do 

DEL. 
 
 
+ ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO SOCIAL E HABITAÇÃO: 
 
- Criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, com foco 

em programas para a valorização da mulher no mercado de trabalho; 
- Criação do Conselho Municipal do Idoso, com foco na promoção do 

envelhecimento saudável; 
- Construção de casas populares e melhorias de casas de pessoas que 

se enquadrem nos critérios das políticas sociais; 
- Manutenção dos programas sociais existentes, avaliando as 

deficiências e dando ênfase a novos programas;  
- Manutenção das creches em funcionamento no período de férias 

escolares;  
- Fornecimento de credenciais a idosos e pessoas com deficiência para 

que possamusufruir dos benefícios previstos em lei, tais como cartão para 
estacionamento, passagens de ônibus, etc; 

- Incentivo permanente aos clubes de mães e clubes de idosos com a 
promoção de atividades de lazer e saúde. 

 
+ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 
- Auxílio na manutenção e criação de novos cursos técnicos, priorizando 

aqueles voltados ao agronegócio e à indústria em parceria com o 
UNIBAVEcom foco na promoção da qualificação técnica da mão de obra local; 

- Implantação de uma Área Industrial seguindo as orientações da 
Câmara Técnica de Mobilidade e Infraestrutura do DEL; 



 
- Criação da Sala do Empreendedor em parceria com a Associação 

Comercial e Industrial de Orleans – ACIO e a Câmara de Dirigentes Lojistas - 
CDL, com o objetivo principal de instruir e capacitar o empresário local a 
participar de compras públicas realizadas pelo Município;  

- Buscar o tratamento favorecido de prestadores locais nas compras 
públicas realizadas pelo Município, com suporte em legislação municipal já 
existente; 

- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Mobilidade e 
Infraestrutura do DEL. 

 
 
+ PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA: 
 
- Criação do Conselho de Desenvolvimento e Planejamento Municipal, 

com a participação do cidadão; 
- Motivação do servidor público com melhorias nas condições de 

trabalho para o atendimento humanizado do cidadão; 
- Revisão e atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
- Revisão do plano de cargos e salários dos Servidores Públicos 

Municipais; 
- Instituição do “Governo sem Papel” para a expedição de alvará. 
- Estudar a possibilidade de verticalização do Centro Administrativo com 

a integração da Prefeitura e Secretarias Municipais; 
- Buscar melhorias no sistema de coletiva seletiva hoje existente; 
- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Gestão Pública do DEL. 
 
 
+ MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA: 
 
- Retorno da linha de ônibus rural; 
- Buscar parcerias nas esferas federal e estadual para o projeto e 

construção de uma terceira ponte sobre o Rio Tubarão seguindo as orientações 
da Câmara Técnica de Mobilidade e Infraestrutura do DEL; 

- Buscar parcerias nas esferas federal e estadual para o projeto de 
execução do anel viário rural com o objetivo de otimizar o escoamento da 
produção rural seguindo as orientações da Câmara Técnica de Mobilidade e 
Infraestrutura do DEL; 

- Revitalização da Praça Celso Ramos; 
- Execução de obras de pavimentação asfáltica e por lajotas; 
- Implantação de ciclovias; 
- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Mobilidade e 

Infraestrutura do DEL, em especial ao planejamento e execução do anel viário 
que fará a ligação entre o Bairro Corridas e o Bairro Murialdo.  

 
 
+ AGRONEGÓCIO: 
 
- Criação de um setor específico dentro da Secretaria de Agricultura 

dotado de corpo técnico, jurídico e contábil para auxiliar os homens e mulheres 
do campo com o objetivo de fomentar o agronegócio local; 



 
- Buscar projeto de parceria publico-privada ou consórcios para 

aumentar a cobertura e melhorar a qualidade da internet rural; 
- Execução de ações de melhoria na estrutura da Feira Livre Municipal; 
- Elaboração de um programa de conscientização sobre boas práticas no 

uso de água nas propriedades rurais em parceria com a Fundação Ambiental 
Municipal de Orleans – FAMOR; 

- Manutenção e melhorias no programa “Porteira Adentro”; 
- Apoio integral às ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva do 

agronegócio local; 
- Apoio integral às ações da Câmara Técnica de Agronegócio do DEL. 

 
 
          Orleans/SC, 25 de setembro de 2020. 
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