PAUTA MUNICIPALISTA DA AMAI AOS CANDIDATOS AO
GOVERNO E PARLAMENTO DO ESTADO

PAUTA 1: PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REGIÃO.
 Programa de investimentos em saneamento básico;
 Revitalização, ampliação, Pavimentação e duplicação das rodovias estaduais, bem como, a
construção de novos modais de transporte para o escoamento da produção para os portos e
aeroportos. Ver anexo
 Implementar e subsidiar políticas públicas para adequação ou readequação de estradas
vicinais, para a implantação de pavimentação poliédrica e para cascalhamento em estradas
municipais;
 Recursos para Programas Habitacionais em especial para habitações no meio rural;
 Apoio e incentivo ao incremento da atividade turística nos municípios da região;
 Infraestrutura no meio rural (internet, energia elétrica de Alta voltagem.

PAUTA 2:

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO A

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.
 Assegurar a implantação, organização, coordenação, execução e financiamento de serviços
regionalizados de proteção social especial de média e alta complexidade;
 Apoiar de forma técnica e financeira a implantação e organização de serviços e programas da
Política de Assistência Social;
 Agilizar a criação do Fundo Estadual de Assistência Social;
 Efetivar o cofinanciamento regular e automático (fundo-a-fundo);
 Garantir o cofinanciamento em todos os níveis de proteção: básica, especial de média e alta
complexidade, bem como benefícios eventuais;
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 Garantir o repasse de 1% do orçamento para a Política de Assistência Social;
 Salienta-se a importância do Estado de Santa Catarina assumir seu papel na política de
Assistência Social, para que esta se efetive numa política de direitos, onde todos os atores
envolvidos devem trabalhar em prol do usuário da Política de Assistência Social.

PAUTA 3: AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS E APOIO TÉCNICO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA.
 Apoio do Governo do Estado ao SIM municipal para que este seja elevado à categoria de SISBI;
 Suporte financeiro aos consórcios da área;

PAUTA 4: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
 Pagamento integral do Transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino;
 Criação de cursos profissionalizantes para os municípios com financiamento estadual;
 Ampliação de Universidades Estaduais com cursos de acordo com a realidade de cada região;
 Criação de Escolas Técnicas profissionalizantes para a Região da AMAI;
 Implementação de Programas para Jovens e adolescentes com vistas a inserção no mercado
de Trabalho.
 Implantação de políticas públicas e fortalecimento dos canais de fomento à arte e cultura.

PAUTA 5: PROTEÇÃO A VIDA E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA.
 Atenção nas particularidades voltadas ao atendimento do público prioritário da região
principalmente os indígenas, quilombolas, assentamentos, que demandam maior atenção dos
pequenos municípios com Políticas Públicas de saúde, saneamento, educação, transporte escolar,
assistência social, habitação, esporte, infraestrutura e segurança adequadas;
 Criar programas voltados a políticas públicas para as mulheres, combate e prevenção da
violência contra a mulher.
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PAUTA 6: PROMOÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
 Descentralizar os serviços de saúde para as regiões com a devida estrutura física, financeira e
a respectiva capacidade de atendimento à população referenciada;
 Investir recursos financeiros nos consórcios de saúde a exemplo do estado do Paraná;
 Melhorar a política de fornecimento de próteses auditivas, diminuindo o tempo de espera que
atualmente é de 3 anos;
 Maior fiscalização e controle em relação a contratualização hospitalar.

PAUTA 7: FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO.
 Criação do Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, em território abrangido pela 4ª
Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar (Xanxerê), com o devido aparelhamento e aumento
de efetivo;
 Aquisição de veículos e viaturas para Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros;
 Transformar o Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Abelardo Luz em Companhia.

PAUTA 8: PROMOÇÃO DO CONSUMO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E BEM ESTAR
FUTURO.
 Ampliação da coleta e tratamento de esgoto sanitário nos municípios e aperfeiçoamento da
legislação estadual de recursos hídricos, visando o fortalecimento dos comitês de bacias
hidrográficas;
 Ampliação da geração e distribuição de energias limpas e sustentáveis.
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