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TRABALHANDO PARA FAZER AINDA MAIS  
 

 
O presente documento apresenta as nossas propostas de ação para governar Rio do Sul no               
período de 2021-2024. 
 
Há quatro anos estamos juntos. Nosso time trabalhou demais para honrar a sua confiança              
nas urnas. Vamos contar um pouco do que realizamos juntos, o que cumprimos do Plano de                
Governo anterior e porque merecemos trabalhar ainda mais por você. 
 
Nesses quatro anos passamos de cabeça erguida por adversidades e catástrofes que não             
nos abalaram, tampouco nos tiraram o foco para entregar o maior pacote de obras da               
história. Ao lado da nossa população, de maneira aguerrida, passamos por enchentes,            
vendavais, estiagem, um ciclone-bomba e a maior crise de saúde coletiva da história do              
mundo moderno com a pandemia do coronavírus. As pessoas confiaram na Gestão do             
Thomé e Paulo Cunha e juntos, com muita responsabilidade, estamos superando todos            
esses desafios. 
 
ANO DO CHOQUE DE GESTÃO: Em 2017 primeiro ajeitamos a casa, pagamos dívidas,             
fizemos reformas administrativas, reformulamos a maneira de fazer gestão, ouvindo a           
população e as entidades, imprimimos um ritmo diferente nas secretarias e iniciamos a             
criação de projetos. Foi o ano de resolver as filas de vagas em creches e de diminuir a fila                   
de espera de atendimentos na saúde com os mutirões. Contratos de alto custo foram              
cortados e reformulados.  
 
ANO DOS RECURSOS: Em 2018 partimos para as reformas fiscais, previdenciárias,           
criação de mecanismo de transparência e digitalização da prefeitura, dando o passo            
essencial de buscar recursos para efetivar os projetos: o maior pacote de obras da história               
de Rio do Sul. Foi o ano de aumentar o estímulo ao desenvolvimento econômico, o               
emprego e a renda com a Casa do Empreendedor abrindo mais de 1000 empresas e               
reestruturar a segurança com a Guarda Municipal tendo poder de polícia. 
 
ANO DAS OBRAS: Em 2019, iniciamos as grandes obras da Estrada Blumenau, a             
pavimentação de seis importantes estradas nas valadas, a construção da Creche Central,            
investimento de cerca de R$ 5 milhões em maquinários para arrumar nossas estradas e              
entregamos a população o Centro Dia do Idoso. Foi um ano de muitas licitações e o                
lançamento de grandes projetos e propostas.  
 
ANO DAS ENTREGAS: Em 2020, as obras de pavimentação das seis valadas já estão em               
andamento ou concluídas, assim como avança a reurbanização da Estrada Blumenau.           
Foram entregues obras importantes como a maior unidade de saúde do bairro Bremer, o              
Mercado Público Municipal que estava parado há 5 anos. Os projetos de segurança pública              



estão todos prontos e em funcionamento, assim como todos os equipamentos e veículos             
para melhoria da frota das Secretarias de Obras e Saúde para o transporte de pacientes. 
 
PORQUE A MUDANÇA JÁ COMEÇOU 
Em 2021 teremos um ano da continuidade da retomada econômica, com prioridade para o              
fornecimento de vacina do coronavírus para estancar a crise sanitária e econômica, com a              
recontratação dos funcionários pelas empresas, com soluções de inovação criadas pelos           
nossos empreendedores. Não vai ser fácil, e por isso estruturamos um plano de governo              
voltado para ações concretas, com obras estruturantes, de pontes, pavimentação de serras,            
um grande centro esportivo, uma nova policlínica, obras de turismo e atendimento à             
população. A cidade quer um prefeito trabalhador, que tenha experiência na crise, que leve              
segurança para população, com a mesma garra e resiliência já demonstradas. 
  
FILOSOFIA 
Esse plano de governo traduz um planejamento de metas a serem cumpridas durante a              
gestão do Prefeito José Thomé e da vice, Dra Karla, entre 2021 e 2024. Serão descritos 80                 
compromissos firmados com você, fruto de um trabalho já feito e aprovado com a              
comunidade rio-sulense de ajustes na administração da prefeitura, com soluções possíveis           
de serem assumidas e cumpridas, usando da criatividade para aproveitar recursos em            
tempos de crise, formando um projeto sólido de crescimento para a cidade. Sabemos que a               
população quer receber propostas sérias e realizáveis nos próximos quatro anos,           
reconhecendo nesse pacto, um acompanhamento claro que faremos junto a população para            
mostrar o andamento de cada uma dessas metas de governo. 

  
DESAFIOS REGIONAIS 

 
● Defesa Civil: articulação com o Governo Estadual para retomar obras de           

contenção de cheias - melhoramentos fluviais da Bacia do Itajaí, Novas           
Barragens e Canal Extravasor. 

● BR-470: Fortalecimento de frentes de trabalho para cobrar extensão das obras de            
duplicação da BR-470 de Indaial até Pouso Redondo; e continuidade da           
articulação junto ao DNIT para execução do Viaduto em frente a Uniasselvi, que             
está em fase preparatória de licitação. 

● Contorno viário Aurora - Rio do Sul: Cobrança pela implantação do contorno            
viário oeste ligando a SC-350 à BR-470, tirando o trânsito de veículos pesados da              
área urbana de Rio do Sul. 

● Ligação de Rio do Sul até Presidente Getúlio: Pavimentação e conclusão do            
último trecho da Serra no bairro Itoupava, em fase de contratação. 

● Aeroporto: regionalização do aeroporto com a construção de terminal de          
passageiros, ampliação da pista e instituição de linhas aéreas. 

● Inovação: Apoio institucional para a ampliação do Centro de Inovação Norberto           
Frahm - CINF. Investimento a ser realizado pelo Governo do Estado de Santa             
Catarina. 

 
 
 



AINDA + INFRAESTRUTURA, OBRAS, DEFESA CIVIL, 
AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 

 
ACELERA RIO DO SUL II: O maior pacote de obras da história de Rio do Sul terá                 
continuidade e será ainda mais impactante e trará mais desenvolvimento. 
 

MELHORAR AINDA MAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

OBRA GARANTIDA 
Segunda etapa de revitalização da     
Estrada Blumenau, com ciclofaixa,    
acostamento em toda a via e implantação       
de trevo alemão, levando ainda mais longe       
o desenvolvimento da cidade. 

Pavimentar as três serras:  
- Serra Tomio  
- Serra Canoas 
- Estrada do Redentor (subida do     

IFC) 
 

OBRA GARANTIDA 
Destinação de verba no valor de R$12 
milhões para construção da Ponte de 
Acesso Leste, que irá ligar o bairro 
Bremer à BR-470. 

Construção da Ponte de Acesso Oeste,      
que já está com os estudos em andamento        
e irá ligar o bairro Budag ao bairro        
Canoas, próximo à rotatória de acesso à       
BR-470. 

Finalização de grandes obras de     
pavimentação já iniciadas: 

- Aleandro Stédille, bairro Itoupava 
- Trecho dois da Estrada Geral     

Albertina 
- Trecho dois da Estrada Geral do      

Bonfim 
- Entrega do Ponte entre o Bonfim      

e Albertina 
- Parte final da Estrada Navegantes     

e novo trevo de acesso na BR       
470 (H. Bremer) 

Criação e pavimentação de uma série de 
binários pela cidade, visando a melhora 
da mobilidade urbana: 

- Binário da rua XV (com a rua dos 
Caçadores); 

- Binário do Canoas (rua Dom Pedro 
II e Princesa Isabel com a Imperatriz 
Leopoldina - OBRA GARANTIDA); 

- Binário do Canta Galo (rua 
Wenceslau Borini com a rua Jacó 
Finardi). 

Novo acesso ao bairro Fundo Canoas e 
Progresso pela Estrada São Bento para 
liberar o fluxo de veículos na entrada dos 
dois bairros e ser porta de entrada da 
nova Policlínica Regional de Saúde de 
Rio do Sul  

- Abertura da Transenchente Leste 
(Taboão-Bremer-Bela Aliança), já 
aprovada na câmara de vereadores 

- Abertura Transenchente do bairro 
Fundo Canoas, abrindo a Rua João 
Hoffmann até a Rua Auta Sofka, 
criando uma segunda opção de 
tráfego no bairro. 

Pacote de melhorias para incentivar o      
transporte alternativo: 

- Nova concessão e modernização    
do sistema de transporte público,     
visando oferecer transporte coletivo    
atualizado e com terminais distritais     
de embarque nos bairros, de     

Pavimentação asfáltica da Alameda Bela 
Aliança e modernização da rede de 
distribuição de energia elétrica na área 
central de Rio do Sul. 
 
 



qualidade e a um preço justo; 
- Interligação das ciclovias da    

cidade e construção de novos     
trechos ligando os bairros ao     
Centro; 

- Atualização do Plano de    
Mobilidade Urbana, com o intuito     
de estabelecer metas e diretrizes     
concretas para a evolução    
planejada da mobilidade urbana,    
visando eliminar os gargalos de     
trânsito na cidade. 

Patrulha Mecanizada do Agricultor:    
formação de uma equipe capacitada da      
Secretaria de Obras e Agricultura para      
atender o interior do Município, garantindo      
a qualidade das estradas para     
escoamento eficaz da produção agrícola. 
 

Patrulha Tapa-Buracos: contratação de    
serviço terceirizado para manutenção    
emergencial de ruas, para garantir a      
rapidez e eficiência no atendimento dos      
pedidos da população para limpeza de      
bocas-de-lobo e conserto de buracos. 

Execução de obras de macrodrenagem      
no centro da cidade e caixas de redução        
de volume de água que descem dos       
morros, estruturando galerias e    
incentivando métodos inovadores de    
prevenção aos alagamentos, como    
pavimentações permeáveis e prédios    
adaptados. 

Modernização da iluminação pública com     
lâmpadas em LED em todos os bairros,       
deixando as vias mais iluminadas, mais      
seguras e gerando economia para o      
município. 

Mais recursos e nova equipe dedicada ao       
Programa de Pavimentação   
Comunitária, uma parceria entre    
Prefeitura e comunidade que levará     
pavimentação a ainda mais ruas por todos       
os bairros da cidade. 

Controle da Execução das metas do Plano       
de Saneamento Básico a fim de garantir a        
operacionalização do Sistema de    
Esgotamento Sanitário a partir de 2021      
no município de Rio do Sul. 

 
 

AINDA + SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

MELHORAR AINDA MAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Tornar prioridade de uso das verbas do município para aquisição da VACINA CONTRA             
O CORONAVÍRUS em primeira oportunidade, criando estruturas e capacitando         
profissionais da saúde para atender a população em massa e retomar a vida dos              
rio-sulenses ao normal. 

Construção da Nova Policlínica de     Contratação de mais equipes médicas     



Referência Regional e doação da atual      
estrutura para ampliação do Hospital     
Regional e Renal Vida. 

no atendimento ao cidadão que procura os       
serviços de saúde, visando a qualidade e a        
redução de filas. 

Construção de nova sede própria para o       
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial,      
ampliando o atendimento humanizado de     
quem sofre com transtornos mentais como      
depressão, ansiedade, esquizofrenia, e    
pessoas que fazem uso nocivo de      
substâncias psicoativas, como álcool,    
cocaína e outras drogas. 

Agendamento de consultas e    
procedimentos à distância com    
disponibilidade de aplicativo para os     
usuários e sem a obrigatoriedade de vir       
pessoalmente na Policlínica. 

Ampliação da Divisão de Proteção à      
Animais Domésticos, novos mutirões de     
castração, aquisição de uma Unidade     
Móvel de Castração - Castramóvel para      
atender nos bairros, atendimento do     
médico veterinário da prefeitura, reforço da      
Guarda Municipal para atender maus tratos      
e manutenção do apoio a APAD. 

Implantação da central de regulação com 
acompanhamento em tempo real das filas 
na saúde, garantindo muito mais 
transparência e igualdade. 

Programa Escritura na Mão, visando a      
regularização fundiária e edilícia de mais de       
500 imóveis nos condomínios populares e      
nas margens da antiga Estrada de Ferro. 

Criação do Centro Integrado de Atenção      
ao Idoso - mais cultura, esporte e saúde         
para os idosos, consolidando a marca de       
melhor cidade do país para se viver na        
terceira idade. 

Programa Gestante Feliz que terá o intuito       
de prestar auxílio financeiro para mulheres      
gestantes em estado de vulnerabilidade     
social, visando garantir a sua saúde e a da         
criança. 

Construção do CRAS do Bremer para      
atender a comunidade local e garantir      
maior cobertura no atendimento de     
assistência social à população. 

 
 

AINDA + EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 
 

MELHORAR AINDA MAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Implantar o Projeto E-ducaWeb, com a      
disponibilização de smartphones como    
ferramenta de estudo, bem como a criação       
de ambientes virtuais de ensino visando      
tornar cada vez mais online a integração       
entre alunos, pais, gestores e professores,      
com aulas gravadas, aulas de reforço e       
treino em áreas como empreendedorismo,     
inovação e tecnologia.  

OBRA GARANTIDA 
Construção do Maior Complexo Esportivo     
de Rio do Sul, próximo ao Centro de        
Eventos Hermann Purnhagen. Esse grande     
ginásio de esportes terá estrutura para      
receber eventos de porte internacional e      
com lugar para cerca de 2.500 pessoas       
sentadas. 
 



Em 2020 alcançamos a maior NOTA do       
IDEB da história de Rio do Sul, e para         
melhorar ainda mais esse atestado de      
qualidade da educação municipal, implantar     
um sistema de meritocracia na gestão      
escolar, focado em valorizar o professor e       
incentivar projetos em matérias tanto da      
grade curricular quanto extraclasse, como     
ciências, matemática, oratória, literatura,    
robótica e outras. 

Consolidar Rio do Sul como a Cidade do        
Esporte, promovendo em 2021 os Jogos      
Abertos Paradesportivos de Santa Catarina     
(Parajasc) e em 2022 os Jogos Abertos de        
Santa Catarina (Jasc), valorizando    
modalidades esportivas e em conjunto,     
aquecendo a economia e garantindo a      
vinda de recursos estaduais para melhorar      
a estrutura esportiva da cidade.  
 

 
Criar o Programa Creche Perto de Casa,       
pois garantimos vagas a todos e agora é        
hora de fazer com que as crianças sejam        
matriculadas preferencialmente perto da    
residência dos pais, com mais facilidade e       
segurança. 

Criar o Centro Integrador de Educação      
Especial - CIES que será um espaço de        
atendimento extracurricular, no contraturno    
que atenderá as crianças com deficiência e       
transtornos que apresentam ou não laudo      
médico. A iniciativa busca estimular o      
desenvolvimento global das   
potencialidades dos educandos,   
oportunizando um currículo adaptado à     
base comum com métodos, técnicas e      
materiais de ensino diversificados,    
proporcionando um ambiente emocional e     
social favorável a sua integração social. 

Realizar Eleição de Diretores, onde os      
pais escolhem os melhores gestores     
escolares para garantir eficiência,    
transparência e democracia na    
administração escolar. 
 

Trabalhar pela implantação do Tiro de      
Guerra em Rio do Sul, instituição do        
Exército que forma cidadãos na idade do       
alistamento militar em atividades militares,     
servindo de instrumento de educação e de       
civilidade. Nessa linha, o projeto servirá      
como continuidade nos trabalhos da     
Guarda Mirim. 

Criar o Projeto Escola Segura que tem       
como objetivo a colocação de câmeras de       
monitoramento e vigias nas unidades     
educacionais, bem como de garantir a      
segurança externa do aluno, com     
sinalização de via adequada e faixas      
elevadas na zona escolar. 

Implantar o Projeto Aluno Saudável:     
programa que levará atendimento primário     
aos alunos principalmente de oftalmologia e      
de odontologia, semelhante ao programa     
“Saúde do Trabalhador” e em parceria com       
as universidades da região. 
 

Reformar a Fundação Cultural com a      
criação de departamento de audiovisual,     
transformação do Espaço Alternativo em     
Teatro Domingos Venturini e criação do      
MARS (Museu de Arte de Rio do Sul)        
com construção de mezanino e vitrine      
voltada para a rua. 

Com o Programa FMD Social, criaremos      
polos para atividades esportivas dentro de      
entidades de assistência social como o Lar       
das Meninas, Asilo São Vicente e outros. 

Ampliar a Feira do Livro e o Festival de         Fortalecer a cultura nos bairros com o       



Música, bem como alocar um espaço para       
comercialização de produtos artesanais    
com o intuito de incentivar a economia local        
e promover a cultura dentro da Estação do        
Parque do Farol. 

projeto de artesanato e cultura Arte nos       
Bairros, instalação de Conchas acústicas     
nos parques, praças e centros comunitários      
para apresentações populares de música,     
teatro e dança, bem como construção da       
Estação Cultural no Loteamento Santa     
Clara. Ainda, será viabilizada a instalação      
da Via gastronômica em área do      
Município com zoneamento diferenciado    
para receber bares e casas de eventos. 

 
 
AINDA + DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, 

INOVAÇÃO E TRABALHO 
 

MELHORAR AINDA MAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Criar a Nova Lei de Incentivo às       
Empresas e Criação do Distrito     
Industrial no bairro Itoupava, visando atrair      
grandes empresas para Rio do Sul e       
impedir que empresas locais se mudem      
para municípios vizinhos. Atrair novos     
negócios e valorizar o comércio local será       
prioridade da administração no período     
pós-pandemia, para recuperar a economia     
e gerar ainda mais empregos. 

OBRA GARANTIDA 
Construir a Estação de Trem do Parque       
do Farol e Centro de Comercialização de       
Produtos Turísticos criando um atrativo     
histórico para o Município através da      
miniferrovia, o maior investimento turístico     
da cidade de Rio do Sul. 

Implantar Programa Alvará Digital:    
prezando pela liberdade econômica para     
proporcionar oportunidades de empreender    
no Município através da desburocratização     
e agilidade com processos digitais de      
abertura, alteração e baixa de empresas e       
empresários bem como de todas as      
licenças necessárias ao exercício das     
atividades. 

Continuar a Política de Inovação e apoio       
às Startups: Criar vínculos e apoiar      
projetos no novo Centro de Inovação      
Norberto Frahm juntamente com    
instituições de ensino e a sociedade      
organizada. Nesse sentido, ainda será     
lançado o Edital de Inovação para      
destinação anual de verbas visando     
contemplar empreendedores com ideias em     
fase de pré-incubação ou incubação com      
um programa de aceleração incluindo     
mentorias para marketing, gestão e     
crescimento. 

Transferir pastas estratégicas do setor de      
Agricultura para a Secretaria de     
Desenvolvimento Econômico, para   
inspirar e proporcionar um novo ambiente      
no agronegócio local para que cresça com       
sustentabilidade e consistência,   

Efetivação do Plano Municipal de     
Turismo: Cumprir as metas do plano em       
conjunto com a sociedade organizada.     
Ainda, a Criação do Edital de Turismo:       
destinação anual de verbas por meio de       
edital para contemplar propriedades    



fortalecendo a economia de Rio do Sul e        
valorizando ainda mais o nosso agricultor e       
estimulando a permanência do jovem no      
campo. 

urbanas e rurais que tenham potencial      
turístico e investir na infraestrutura para      
criar atratividade de turistas. 

No Projeto "Novo Canoas", o objetivo é investir na rede de esgoto, reurbanização das              
ruas Princesa Isabel e Dom Pedro II, novo binário, nova unidade de saúde, benefícios              
tributários para construções de prédios no bairro e atração de novos investimentos,            
turismo e o Centro de Atendimento ao Cidadão.  

 
 

AINDA + GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARÊNCIA E 
SEGURANÇA PÚBLICA 

 
MELHORAR AINDA MAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Criação do Centro de Atendimento ao      
Cidadão - CAC, concentrando num só      
lugar diversos serviços para população     
num local com acessibilidade e todo      
reestruturado, reduzindo gastos com    
aluguel do Procon, Junta Militar,     
Departamento de Trânsito, Posto da     
Guarda e União de Bairros. 

Implantação de Câmeras OCR (que     
registram placas) nas entradas e saídas      
da cidade de Rio do Sul, com a vigilância         
da Guarda Municipal pela Central de      
Monitoramento de Câmeras. 

Concessão do Centro de Eventos     
Hermann Purnhagen mediante plano de     
investimento, convertendo custos em    
recursos para a municipalidade e     
melhorando a infraestrutura para receber     
shows, feiras, congressos e outros tipos de       
eventos com o intuito de alavancar a       
economia local. 

Implantar o Projeto Comércio Seguro, aos      
moldes da Rede de Vizinhos, uma      
estratégia com grupos de whatsapp e com       
câmeras privadas e públicas para     
monitoramento completo das redondezas    
fechando o cerco contra a criminalidade. 

Continuar as melhorias para os servidores      
efetivos: 

- Redução estratégica de cargos    
comissionados puros, valorizando   
os servidores de carreira e técnicos; 

- Estruturar equipe médica do SIMM     
para atendimento com médico    
clínico geral aos servidores    
públicos do Município; 

- Continuar as revisões do plano de      
carreira e tornar ele cada vez mais       
justo para o servidor, inserindo     
ações de qualidade de vida no      

Concurso para aumento de efetivo e      
armamento da Guarda Municipal, com     
armas letais e não letais, equilibrando a       
balança de força contra os criminosos, com       
policiamento ostensivo nos bairros. 



trabalho e plataforma de cursos     
online para capacitação. 

Em 2021 a Prefeitura assumirá o prédio       
do antigo Fórum de Rio do Sul, levando        
para lá secretarias, novos serviços e mais       
ambientes de atendimento à população,     
economizando com aluguel e tirando da      
área central o fluxo de veículos.  
Com a Nova Policlínica, será deslocado o       
atendimento de saúde do atual prédio      
(conhecido como "Verdão"), e lá daremos      
espaço para ampliação do Hospital     
Regional e da Renal vida, aumentando      
significativamente o atendimento do nosso     
hospital. 

Implantar o Botão do Pânico, para      
assegurar a vida das mulheres em      
situação de violência doméstica ou com      
medidas protetivas de distanciamento,    
permitindo que a Guarda Municipal chegue      
de imediato e evite qualquer tipo de       
agressão. 
 

Implantar a Corregedoria da Prefeitura     
bem como implantação do Plano de      
Transparência e Controle Social para     
garantir a moralidade e transparência na      
gestão. 

Criar a Central de Compras e      
Almoxarifado Central com a finalidade de      
otimizar o processo de aquisição,     
armazenagem e distribuição de materiais e      
insumos utilizados pelas secretarias    
gerando economia e mais transparência. 

Lutar junto ao Governo do Estado para a doação da estrutura da antiga ADR para               
alocar nova unidade de saúde do bairro Canoas e nova sede da Secretaria Municipal              
de Obras e Agricultura, possibilitando mais qualidade no atendimento à população, e            
melhor estrutura para os servidores. 

 
“Prepare-se sem descanso, cerque-se das melhores pessoas, prometa de menos e           
entregue demais”. 

Palavras de Rudolph Giuliani, ex-Prefeito de Nova Iorque. 
 


