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Relatório de atividades 2017 e 2018

Um balanço completo das ações do
Governo Municipal de Santa Cecília é o
conteúdo que preenche as 40 páginas da
nova publicação da Assessoria de Imprensa e
Comunicação Municipal da cidade. O Jornal
Prefeitura em Ação, lançado na segundafeira, dia 17 de Dezembro 2018, será
distribuído aos munícipes e estará à
disposição, já nos próximos dias, para
retirada nos prédios municipais.
O jornal
de 20 páginas destaca
diversas obras, programas e benefícios
realizados pela Prefeitura durante o ano de
2017 e 2018, sempre voltados à política
municipal de cuidar da cidade e das pessoas
de Santa Cecília.
Entre os itens estão Saúde, Educação,
Segurança, Esporte, Cultura, Turismo,
Assistência e Inclusão Social, Fundo Social de

Solidariedade, Infraestrutura Urbana, Meio
Ambiente, Mobilidade Urbana, Festas
Tradicionais Saúde, Educação, entre outros.
“Esse jornal é uma importante ferramenta
de comunicação institucional e com ela
pretendemos levar aos cidadãos todas as ações
realizadas pelo atual governo. É um veículo de
comunicação próprio e a nossa ideia é de que
ele seja periódico, além dos nossos informativos
no Rádio e nas redes sociais que informamos
diariamente a toda população”, explicou Tedy
Junior.
Conceitos, obras e ações que colaboraram
para o processo de transformação urbana,
social e econômica que vem ocorrendo em Santa
Cecília são expostos no jornal de Prestação de
Contas do Executivo Municipal neste dois anos
de administração. Por acreditar que a
transparência é essencial na administração
pública, decidimos oferecer aos cecilienses um
material informativo gratuito, prestando contas
quanto às principais ações e obras
desenvolvidas. O Jornal Informativo, produzido
pela Assessoria de Imprensa e Comunicação
Municipal da Prefeitura de Santa Cecília, traz
números levantados pelas secretarias municipais,
quanto aos serviços públicos prestados.
A Prefeitura Municipal de Santa Cecília,
através da Assessoria de Imprensa e
Comunicação Municipal, lançou o jornal
institucional Santa Cecília em Destaque, que
mostra as principais ações da Prefeitura.

A prefeitura de Santa Cecília conta com
uma página no Facebook, que recebe
atualizações diárias com notícias, vídeos, fotos,
e informações de interesse da população.
Outra ferramenta é o portal municipal, que
além de conter notícias, também oferece
diversos serviços e informações úteis aos
cidadãos do município. A administração
dispõem ainda de seis pontos de outdoors no
município para divulgação de prestação de
contas, ações e campanhas institucionais.
O informativo está sendo distribuído em
todas as casas do perímetro urbano do
município, que compreende o centro e os
bairros.
Em sua primeira edição, o Jornal Prestação
de Contas frisa todas as obras e serviços
realizados nos anos de 2017 e 2018 pela
Prefeitura que teve o objetivo essencial de
“melhorar a vida das pessoas”. A superação
dos reflexos negativos da crise econômica
nacional – que afeta grande parte dos
municípios brasileiros, especialmente as cidades
de menor porte, o que é o caso de Santa
Cecília – também é destacada no informativo.
O jornal frisa que as medidas de controle de
gastos adotadas pelo Município “vem
proporcionando à prefeitura garantir os
serviços essenciais, realizar novos investimentos
e manter em dia o pagamento de salários do
funcionalismo público”.

Um futuro de progresso e desenvolvimento bate à
porta de Santa Cecília
Nesses dois anos, a Administração
2017/2020 realiza obras que
marcam a história políticoadministrativa de Santa Cecília,.
Obras por toda cidade definem o
trabalho da atual administração,
atuante e eficiente, que sempre
tem procurado meios para
desenvolver o Município em todos
os setores.
Diversas realizações beneficiaram
os moradores que têm esperança
de ver uma cidade de futuro e
progresso e cada vez melhor para
se viver. Todas as Secretarias e
Departamentos, através de seus
dirigentes, estão empenhados em
ajudar na Administração Municipal,

entregando-se de forma
abnegada ao trabalho
diuturnamente. Neste período,
dificuldades foram encontradas
no dia-a-dia da Administração,
que foram superadas com muito
trabalho e dedicação, para
então chegar ao sucesso.
Uma simples volta pela cidade é
o suficiente para ver que a
Prefeitura se faz presente em
toda parte, seja na limpeza
urbana, na manutenção das ruas
ou na contribuição efetiva com
os munícipes em pequenas e
grandes ações que fazem a
diferença. Santa Cecília se
transforma, mantendo as

tradições ligadas aos costumes de
cada ceciliense: hospitalidade singular,
simpatia para receber os visitantes.
Santa Cecília vive um novo rumo,
cresceu e mudou muito e está pronta
para crescer e mudar ainda mais,
receber novos projetos, batalhar por
novos convênios e a Administração
Municipal quer, com trabalho e
dedicação, até o final de seu
mandato, retribuir a confiança que foi
depositada.
Os avanços estão sendo possíveis,
conduzindo uma gestão com empenho
de secretários e toda equipe de
colaboradores municipais que tem se
dedicado diuturnamente para colocar
o município de Santa Cecília nos trilhos
do desenvolvimento.
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A atual gestão está cumprindo o seu papel de proporcionar saúde e dar suporte à população.
O objetivo da Administração é oferecer aos munícipes o atendimento à saúde de forma integral,
humanizada, resolutiva e com qualidade, criando bases para um futuro melhor.
Os dois anos que se passaram foram cheios de realizações e conquistas para a saúde municipal.

JÁ FOI INVESTIDO MAIS DE
1 MILHÃO DE REAIS NA SAÚDE DE SANTA CECÍLIA
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Adm. 2017/2020
Pronto Atendimento

Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Santa Cecília, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde, fez a compra
de novos equipamentos para garantir
melhora nos atendimentos aos pacientes que
passam pela Unidade de Pronto Atendimento.
Os investimentos foram todos realizados com
recursos próprios do Município.
O Pronto Atendimento de Santa Cecília,
somente em 2017, prestou mais de 41 mil
atendimentos entre consultas, atendimentos de
enfermagem, procedimentos médicos,
atendimentos ambulatoriais como curativos,
preventivos, aferição de pressão arterial,
nebulização dentre outros. Já em 2018, essa
estimativa está chegando aos 40 mil.
Os investimentos foram necessários para
aquisição de equipamentos, móveis,
ampliações, reformas, tudo para dar maior
segurança ao corpo médico e ao corpo de
enfermagem do Pronto Atendimento Municipal
e a todos os profissionais que acreditam e
têm seu comprometimento com a saúde de
Santa Cecília.

A Administração Municipal tem
priorizado oferecer o melhor atendimento
na saúde pública à população ceciliense.
A saúde municipal recebeu um
atendimento especial, tanto na área
urbana, quanto nas localidades do
interior, contando com uma ótima equipe
especialista, bem como, diversas
aquisições de aparelhos médicos.

Farmácia Municipal
A nova farmácia municipal foi
inaugurada em Santa Cecília
com
investimentos para adequações na
infraestrutura e nos atendimentos, o que
visou servir melhor aproximadamente
4.000 (quatro mil pessoas) que usufruem
mensalmente
dos
remédios
disponibilizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

Melhorias no Pronto-Socorro
“O Pronto
Atendimento
de Santa
Cecília, entre
2017 e 2018,
prestou mais
de 80 mil
atendimentos”
Destacam-se dois importantes investimentos para melhorar o atendimento
do Pronto Socorro:
A renovação de todo o enxoval hospitalar (travesseiros; cobertores; fronhas; lençóis; toalhas de banho e rosto; e campos cirúrgicos), bem como a renovação de todo o mobiliário e equipamentos.
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Prestação de Contas
N O V O S E Q U I PA M E N T O S

Um grande avanço tecnológico na área médica: foi implantado
no Centro de Saúde de Santa Cecília um Aparelho de Ultrassom
de última geração no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil
reais).
O novo aparelho de ultrassom instalado no Município permitiu
elevar diagnósticos a um nível superior de precisão e de
qualidade. Somente os grandes centros possuem um aparelho tão
eficiente, o que corresponde a municípios com mais de 200 mil
habitantes, e agora o Município de Santa Cecília tem um a
disposição da população. Isso significa um avanço tecnológico
para a saúde local que vai atender tanto os usuários quanto a
equipe técnica do Centro de Saúde, que possuem demandas
específicas.
O novo aparelho foi instalado depois que todas as melhorias da
sala foram concluídas, entre elas: restauração nas paredes, no
forro, um novo banheiro com cerâmica e mobília nova, troca das
luminárias, restauração na parte elétrica e hidráulica, tudo para
receber o novo aparelho, oferecendo ao paciente mais segurança
e comodidade nos resultados dos exames.

A Secretaria Municipal de Saúde investiu R$ 278.000,00
(duzentos e setenta e oito mil reais) em um Raio-X Digital,
através do Fundo Municipal de Saúde.
Com a nova aquisição, não foi mais necessário o
deslocamento de pacientes para outras cidades. O
equipamento auxiliou os profissionais da saúde com exames
complementares, além de melhorar os diagnósticos para o
tratamento, uma vez que o novo aparelho de Raio-X com
imagem digital possibilitou maior agilidade e resolução no
atendimento aos pacientes.
Os resultados puderam ser observados não apenas nas contas
públicas, mas também na melhoria da qualidade de serviços
essenciais à sociedade. A atual Administração vem seguindo
esses passos, apresentando à população ceciliense
resultados de um ótimo governo com a valorização dos
recursos públicos.

Vigilância Sanitária
Diversas mobilizações foram feitas pela vigilância
sanitária municipal nestes dois anos, tendo a finalidade de
lutar contra a proliferação de doenças, visando melhorar a
saúde do povo ceciliense.
Ações de conscientização e prevenção contra o mosquito
Aedes Aegypti, limpeza e retirada de lixo e entulho de
córregos, panfletagem de orientação sobre a dengue, entre
outras ações fizeram parte do trabalho da equipe.
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Saúde
AVA L I A Ç Ã O D O P R O G R A M A N AC I O N A L D E C O N T R O L E D E
Q U A L I DA D E ( P N C Q )
O Laboratório Municipal, mantido
pela Prefeitura de Santa Cecília obteve o
certificado de desempenho “Excelente” na
avaliação do Programa Nacional de
Controle de Qualidade (PNCQ) referente
aos resultados aferidos no ano de 2018.
A certificação máxima comprova a
eficácia das análises laboratoriais, a
precisão nos laudos emitidos e a qualidade
dos serviços prestados na unidade.
A unidade, que faz parte da
Secretaria da Saúde, está localizada na
Avenida VX de novembro junto ao Centro de
saúde.
O controle é uma forma de
avaliação das unidades participantes. Todos
os meses, o PNCQ envia aos laboratórios
diversos exames para análise, sem informar
laudo, materiais biológicos ou qualquer
resultado.
Após realizar o teste, o laboratório
encaminha os exames de volta ao PNCQ,
que, no caso, será responsável pela
verificação do índice de acertos. Caso o
laboratório obtenha um porcentual de
acertos de, pelo menos, 90%, ele receberá a
classificação de “Excelente”, como foi o caso
da unidade de Santa Cecília.

Município Amigo da
Prevenção
O Município de Santa
Cecília
recebeu
certificado
por
alcançar a meta
preconizada pelo
Programa Nacional de
Imunização (PNI), na
19ª
Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Influenza,
realizada em 2017. O
certificado foi entregue
pela Secretaria de
Estado da Saúde, por
meio da Diretoria de
V i g i l â n c i a
Epidemiológica (DIVE).
O
certificado
“Município Amigo da
Prevenção”
foi
entregue para a
V i g i l â n c i a
Ep i d e mi o ló g i ca
e
Imunização
da
Secretaria de Saúde.

A Secretaria de Saúde durante os meses de Outubro e Novembro desenvolveu ações de orientações para
prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, contando com palestras e outras atividades de
conscientização da importância do diagnóstico precoce para homens e mulheres, através de exames clínicos.
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Saúde
CAPS recebe novos equipamentos

A Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria de Saúde, adquiriu
novos equipamentos para o CAPS.
Entre os equipamentos entregues
ao Centro de Atenção Psicossocial

(CAPS) está um aparelho de micro
-ondas,
que
foi
usado,
primeiramente, nas oficinas de
chocolate e ovos de Páscoa, um
secador de cabelos e um kit de
máquina de cortar cabelo,
reforçando assim os resultados
positivos das oficinas terapêuticas.
Os novos equipamentos ajudaram
muito nos trabalhos de oficinas
realizados como forma de terapia
ocupacional para os pacientes e

equipe do CAPS.
A
equipe trabalha com
oficinas
o
ano
todo,
principalmente em datas
comemorativas.
A prática das oficinas tem
grande
importância
no
tratamento dos pacientes, por
atuarem como atividade
terapêutica, socialização e
autoestima entre os atendidos.

Aquisição de veículos
A Secretaria de Saúde
recebeu dois novos veículos,
Chevrolet Spin, zero
quilômetro, 7 lugares, em
um investimento de R$
79.300,00 (setenta e nove
mil e trezentos reais) e um
Chevrolet Ônix, zero
quilômetros, no valor de R$
39.800,00 (trinta e nove
mil e oitocentos reais), por
m e i o
d o
Fundo Municipal da Saúde.
Estes carros representaram
um grande reforço no
transporte de pacientes,
garantindo mais conforto e
qualidade na locomoção
daqueles que contam com o
serviço da saúde pública

p a r a
i r
à s
sessões de hemodiálise
e outros tratamentos
fora do Munícipio.

Atendimento médico no interior
A Secretaria de Saúde de
Santa Cecília realizou diversos
atendimentos médico nas
localidades do interior do município.
Nas ocasiões, há
averiguação de pressão arterial,
prescrição de medicamentos, além
de renovação de receituário e
demais encaminhamentos, a
exemplo de exames.
As equipes deslocadas são
compostas por médicos clínicos
gerais e enfermeiros.
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Coordenadora do CAPS recebendo os
materiais das mãos do Secretário de
Saúde.

Saúde
Moradia das médicas cubanas
Como alternativa em diminuir despesas
com aluguel, foi realizada a reforma de
uma casa de madeira contendo seis
peças, três quartos, sala, cozinha,
banheiro e garagem, toda mobiliada e
que serviu de moradia para as três
médicas cubanas que permaneceram em
nosso Município pelo programa Mais
Médicos.
Lembrando que as três médicas
custariam aos cofres públicos um valor
mensal de R$ 4.500,00 em auxilio
moradia, ao ano os gastos eram de R$
54.000,00. Com a reforma deste imóvel
a prefeitura não teve mais essa
despesa.

Reforma do prédio da Secretaria de Saúde
Diversas adequações já foram realizadas no
prédio que hoje abriga a Secretaria de Saúde de
Santa Cecília.
Dentre elas, a troca da cobertura (telhado),
instalação hidráulica e elétrica, construção do
depósito de lixo hospitalar, melhoria nas paredes,
forros e pisos, reforma dos banheiros, troca de
vidros das janelas e adaptações exigidas pelas
normas de segurança e acessibilidade.
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Mesmo diante da crise financeira que enfrentam os municípios, e,
consequentemente, as quedas nos repasses e arrecadações, a administração
conseguiu investir mais de 3 milhões na área da educação entre 2017 e
2018.

A implantação do
sistema de Apostila
Positivo foi uma
i n i c i a t i va
da
Administração
ainda no início de
2017. Os alunos de
1º ao 5º ano
receberam as apostilas no inicio do mês de março.
O nível da qualidade de vida em um município
começa pela educação. Pensando nisso, a Editora
Positivo desenvolveu o Sistema de Ensino Aprende Brasil.
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O Aprende Brasil é um sistema de ensino
completo, que oferece um conjunto específico de
soluções para a rede de ensino pública: Livro
Didático Integrado, Livro Digital, Assessoria
Pedagógica, Ambiente Digital e Sistemas de
Avaliação Hábile e SIMEB.
O Sistema de Ensino Aprende Brasil foi
desenvolvido para potencializar a qualidade do
ensino nas escolas do município. Os conteúdos de um
ano dão continuidade aos do período anterior,
garantindo uma aprendizagem progressiva,
articulada e interdisciplinar.

Prestação de Contas (2017-2018)
SENAI

A Administração Municipal desenvolveu
parceria com o SENAI para oferecer à
população o programa de qualificação
profissional através de cursos
profissionalizantes, cujo objetivo principal
é a preparação profissional de jovens e
adultos para inserção no mercado de
trabalho, através do Programa Escola
Móvel SENAI.
Dois cursos foram oferecidos em 2018: de
pedreiro de alvenaria e de corte e
costura.

Equipamentos para a Fanfarra
Para incentivar a
música nos jovens do
Município,
foram
adquiridos
novos
instrumentos musicais a
serem destinados à
fanfarra municipal.
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Prestação de Contas (2017-2018)
Mostras de Conhecimento
O Grupo Escolar Jose Ribeiro
Thomaz, a Escola Municipal Cancianila
Arbegaus e a Escola Municipal Dilma
Grimes Evaristo realizaram suas Mostra
do Conhecimento no mês de Novembro de
2018.
Os eventos contaram com vários
temas desenvolvidos durante todo ano
letivo de 2018: jogos, experiências,
dramatizações, experimentos científicos,
leituras, confecção de brinquedos, jogos
com produtos recicláveis, universo dos superheróis e história da escrita, fizeram parte de
aprendizado da Apostila Positivo como
parte integrante das apresentações.
Por meio das Mostras do
Conhecimento, a Secretaria de Educação
reafirmou sua missão de promover uma
educação de excelência, aliada aos valores
da instituição.

Escola Dilma G. Evaristo

GE Prof. José R. Thomaz
Escola Cancianila Arbegaus

GE Prof. José R. Thomaz

Escola Cancianila Arbegaus

Escola Dilma G. Evaristo
Escola Cancianila Arbegaus

Reformas e ampliações


Pintura e manutenção de todos os prédios da rede
de ensino;



Reforma da Escola e do Ginásio da localidade de
Coletoria Velha;



Reforma da Escola da localidade do Rio Bonito;



Reforma da Escola e do Ginásio do Grupo Escolar
José Ribeiro Thomaz, com a construção de uma nova
sala de aula;



Revitalização da quadra de esportes da Escola da
localidade da Waely;



Reforma da CEI Ari Alves da Silva;



Reforma e ampliação da CEI Luiz Carlos Ely (Av.
Nakayama), com aquisição de móveis e
eletrodomésticos;



Reforma, pintura, Estufa para as crianças
construção
do
passeio e aquisição
de móveis para a
CEI Lucélia de Souza
Moraes
(Bairro
M a r c i l i a n o
Fernandes).
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Móveis novos
Cozinha mobiliada

Calçada

Educação
Veículos

Nos dois primeiros anos de gestão, quatro novos ônibus escolares
foram adquiridos com recursos próprios, com a finalidade de melhorar o
deslocamento dos usuários de transporte público dentro e fora do Município.
Investimentos na Educação é uma das prioridades da Administração
Municipal e a renovação da frota escolar é importante para dar mais
conforto e segurança aos alunos e servidores da Educação.
Um dos ônibus faz parte do Programa Caminho da Escola, que é uma
parceria entre Estado e Municípios viabilizados com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Plano de

Só nos primeiros 24
meses do atual
governo, foram
adquiridos três novos
ônibus, três vans e dois
automóveis,
totalizando um
investimento de R$
1.775.000,00 (um
milhão, setecentos e
setenta e cinco mil
reais). Tudo isso com
recursos próprios!

Ações Articuladas (PAR) da Secretaria de Estado da Educação, e custou
R$ 228.912,00 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e doze reais). O
modelo adquirido tem capacidade para transportar 55 pessoas, possui
câmera de ré, suporte para guarda-volumes, som, computador de bordo,
além de elevador para facilitar o transporte de cadeirantes e/ou
portadores de alguma necessidade especial.
Os demais foram adquiridos por meio de licitação, e somados
custaram, em média, R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Novo automóvel
Já no início de 2018 foi
adquirido um novo veículo
para a Secretaria de
Educação. Trata-se de um
Chevrolet Onix Joe 2018 que
custou R$ 41.200,00.
A aquisição facilitará o
atendimento das secretarias
de Educação às escolas e
creches na zona urbana e
rural do Município.

Três vans escolares
Foram adquiridas três vans
Citroën Jumper, zero km, com
capacidade de 15 lugares.
A prefeitura investiu R$
396,000,00 (trezentos e
noventa e seis mil reais) nos
veículos.
As Vans adquiridas pela
Prefeitura Municipal com
recursos próprios atenderão os
alunos que necessitam do
transporte escolar, e com a
aquisição haverá, além
d e
e c o n o m i a ,
conforto e segurança para os
alunos, pois são vans modernas.
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Cultura
60 anos de história
A transformação
em
Município,
ocorreu em 21 de
Junho de 1958,
q ua nd o
a
Lei
Estadual nº 348 foi
aprovada, ocorrendo
a instalação efetiva
do Município em 05
de Agosto de 1958.
E ,
p a r a
comemorar os 60
a n o s
d e
Emancipação Política
-Administrativa do
Município,
foi
realizado
um
calendário especial
com 04 dias de
atrações especiais
para
toda
a
população.

Apresentações culturais

Baile

Eleição da Rainha da
Melhor Idade

Decorações natalinas
A
e q u i p e
re sp on sá v el pe los
enfeites natalinos nos
dois anos da atual
administração trabalhou
incansavelmente para
embelezar a cidade
para o Natal. As
tarefas
foram
realizadas em conjunto
com outros setores da
Administração Municipal
como: Secretaria de
Educação Cultura e
Desporto e Transportes,
Obras e Serviços
Públicos.
E, com a finalização
das decorações, nos
dois anos ocorreram
inaugurações com noites
de
atrações
inesquecíveis,
demostrando parte do
desenvolvimento
histórico, cultural e
tradicional do município.
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Adm. 2017/2020
Abertura das festividades de Natal
Os dois Natais que aconteceram durante a atual administração foram especiais para todos os munícipes.
Em 2017, a abertura das luzes de natal contou com um belo desfile das Escolas, CEIs, entidades e grupos, ao
som da Fanfarra Municipal, com a chegada do Papai Noel, abertura e inauguração da sua casa, apresentação do
Coral Herdeiros da Escola EEB Irmã Irene e Grande apresentação da Orquestra Flautas de Ouro da Cidade de
Videira.

Já em 2018, a abertura da casa do Papai Noel tomou conta da Praça Francisco Lucas e da Avenida Nereu
Ramos, com diversas apresentações culturais realizadas pelas escolas estaduais e municipais, creches e pela APAE Walmor Adelmo Ely, e apresentação do Coral Vozes e da Orquestra Municipal da FMEC da cidade de Correa Pinto.
Na ocasião, foram acesas as luzes da Praça Francisco Lucas e nova decoração da casa do Papai Noel, além da tão
esperada chegada do Papai Noel.

Parceria com a Klabin
incentiva a leitura para crianças de
até seis anos. A iniciativa
contemplou a Escola de Educação
Municipal Cancianila Arbegaus e a
Escola Dilma Grimes Evaristo com
um acervo de 900 livros e uma
oficina de contação de histórias.
A Prefeitura de Santa Cecília,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação recebeu da Empresa
K la bi n a d oaç ão d e 2 8
computadores notebook, que
foram distribuídos para as
unidades escolares da rede
municipal.
Além da doação de notebooks,
a Klabin realizou em Santa Cecília
o Projeto Crescer Lendo, ação que
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Educação
Reformas, ampliações e adequações de prédios públicos
Uma das obras foi com dedicação às
melhorias no Grupo Escolar José Ribeiro
Thomaz: além da construção de novas
salas de aula, foi construído paredes em
toda a extensão do ginásio e um espaço
coberto e fechado para instalação de um
parquinho com brinquedos. A quadra só
tinha cobertura, nos dias chuvosos e frios os
alunos não podiam fazer uso, pois o ginásio
não tinha parede, era todo aberto.
Na Escola do Campo Professora
Adaira Costa da Silveira, na localidade da
Coletoria Velha, foi realizada a construção
do alambrado ao redor de toda a
extensão da escola que antes era de ripas
de madeira e estava bastante danificada.
O Centro de Convivência dos Idosos
também passou por reformas de
revitalização e troca da mobília.

Pintura

Reforma do ginásio

Nova sala de aula

Pintura

Novos equipamentos e
móveis foram entregues
para o CEI Luiz Carlos Ely,
localizado na AV.
Nakayama.
O investimento foi
direcionado a compra de
novos materiais como
armários, eletrodomésticos e
mesa com bancos para
acolher a nova turma de
alunos, onde será instalada
a nova sala na parte
inferior do prédio.

Reforma do prédio da Secretaria de Educação
O Centro Educacional Rogério
Laurindo do Valle passou a abrigar
a Secretaria de Educação. No prédio
foram realizadas diversas melhorias,
entre reformas e ampliações da rede
física, restauração elétrica, e por
último pintura em toda parte interna
do prédio.
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Obras de melhorias e
revitalização da Escola
do Campo Jacob Ely
Filho na localidade da
Waely. O colégio passou
por diversas melhorias:
construção de muros,
pintura, demarcação da
quadra de esporte e
reformas nos alambrados.

Esporte
A
Prefeitura
Municipal, por meio da
Fundação Municipal de
Esportes,
realiza
anualmente Torneios e
Campeonatos Municipais
e Regionais de diversas
modalidades esportivas,
entre elas: de Futebol e
de Futsal, de bocha e
bolão (feminino e
masculino),
vôlei,
corridas, MMA, entre
outros. Além de sediar
etapas estaduais dos
campeonatos
de
Automobilismo.

OLISANTA
Apoiar e incentivar o
esporte no Município de
Santa Cecilia é meta de
um governo que trata
seus atletas com
respeito e valorização
Como forma de
oportunizar o esporte
para os moradores de
todos os bairros do
Município, a Prefeitura
realizou, nos dois anos
da atual gestão, a 9º e
a 10ª edição da
OLISANTA (Olimpíadas
dos Bairros de Santa
Cecília).

OLISANTA – 2018
O maior evento
esportivo de Santa
Cecília reuniu equipes,
representantes de todos
os Bairros e localidades
do interior do Município,
envolvendo mais de 250
atletas para disputas nas
modalidades de Futsal,
Voleibol, Bocha, Bolão,
Canastra, Pôquer, Pingue
-pongue, Dominó, Truco,
Atletismo, Xadrez, Tiro
ao Prato, Tiro de Laço.
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Educação
Nova Biblioteca
A Prefeitura Municipal colocou à
disposição da comunidade uma
nova e moderna Biblioteca: um
espaço público destinado à
leitura e pesquisa bibliográfica.
O ambiente está localizado junto
ao prédio da Secretaria de
Educação.
A Biblioteca Pública Municipal
de Santa Cecília é um símbolo
poderoso daquilo que
entendemos como cultura. Hoje, a
Biblioteca Pública Municipal
possui um acervo grande de
livros, além disso, acompanhou a
evolução tecnológica e está
equipada com computadores
para pesquisa.

Uniformes
Todas as crianças das
Escolas Municipais e dos
Centros Educacionais
Infantis receberam um
conjunto de uniforme
escolar contendo: calça,
camiseta e jaqueta com
capuz.
O investimento do
Município na aquisição
dos uniformes para as
crianças dos CEIs, dos
alunos até o 9º ano e dos
professores somou um
investimento
de
aproximadamente R$
400 mil reais.

Móveis escolares
Através do convênio realizado com o
FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), foi
adquirido 300 kits de carteiras e
cadeiras para as escolas.
Os conjuntos de carteiras e cadeiras
foram distribuídas para as escolas
conforme as necessidades de número
de alunos, sendo destes, 150
conjuntos para os alunos da Escola
Municipal Dilma Grimes Evaristo e
150 conjuntos para a Escola
Municipal Cancianila Arbegaus.
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Obras

A Prefeitura Municipal de Santa Cecília adquiriu uma área de 20 alqueires ao lado da Rodovia BR 116 pelo
valor de R$ 1 milhão e 100 mil reais.
São 20 alqueires disponíveis para instalação de indústrias, com localização privilegiada, a 1 km da sede do
Município e de fácil acesso: uma logística dinâmica que vai atender a demanda do fluxo da matéria-prima até às
indústrias para o deslocamento das mercadorias.
A nova Área Industrial fica ao lado da BR-116 que é a principal rodovia brasileira, sendo também a maior
rodovia totalmente pavimentada do país.
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Obras
Retroescavadeira
ADQUIRIDA COM RECURSOS
PRÓPRIOS, TEVE UM CUSTO DE
R$ 384.500,00.
Economia é a palavra de
ordem em Santa Cecília, e, graças
a isso, a Prefeitura entregou para
a população uma escavadeira
hidráulica no valor de R$
384.500,00 (trezentos e
oitenta e quatro mil e
quinhentos reais).
Esta retroescavadeira está
sendo utilizada pela Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos
para fazer terraplenagem na
nova Área Industrial e
alargamentos de estradas. Faz

parte do processo de modernização
do parque de máquinas do Município.
A aquisição da escavadeira com
recursos próprios é o resultado de uma
administração transparente, que
investe no município o dinheiro dos
impostos pagos pelo cecilienses.

Drenagem Pluvial da “vala negra”

“Há muitos
anos os
moradores
realizavam
pedidos para
Prefeitura
solucionar o
problema,
sem nenhum
sucesso, ATÉ
AGORA”

Visando a melhoria da
qualidade de vida de todos
os moradores do Bairro
G u i l h e r m e Ra u e n , a
Administração realizou
diversas obras de tubulação
em várias ruas do bairro.
A maior e principal obra foi
onde era conhecido como
“vala negra”, que necessitou
de tubulação com um
metro de diâmetro em
aproximadamente meio
quilômetro, começando nos
fundos da Rua Antônio
Carlos Alves e terminou na
Rua Izilda Batista Smyk,
para escoamento da água
pluvial.
Antes da colocação dos
tubos, foi feita uma
drenagem de água na
localidade e realizado o
aterramento
ao
redor da vala.
O investimento foi de
a p r ox i m a d a m e n t e R $
200.000,00 (duzentos mil
reais).

Início das obras

Obra finalizada
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Obras, transportes e serviços urbanos
Reformas no Parque Walfrido Drissen

Vale destacar
que essa é a

Fortalecimento da agricultura familiar

primeira vez na

Foram distribuídos 500
toneladas de calcário e
gestão pública adubo e sementes de milho
aos produtores rurais do
municipal que a
Município, o que é motivo de
Prefeitura
comemoração,
pois
a
de
insumos
realiza esse tipo quantidade
recebidos por cada agricultor
de amparo
irá refletir no aumento da
disponibilizados produtividade
em
suas
diretamente ao lavouras.
história da

agricultor.

Manutenções nas estradas do interior
Recuperação,
manutenção e melhorias
nas estradas das
localidades do interior
foram
trabalhos
contínuos durante toda
a gestão.
A s
o b r a s
c o m p r e e n d e r am
a
reconstrução de trechos
prejudicados pelas
chuvas, patrolamento,
retirada de barreiras,
abertura dos trechos
mais estreitos, limpeza
das
laterais
e
em p ed ram en to de
trechos críticos.
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Obras, transportes e serviços urbanos
Nova Avenida Nereu Ramos
Finalizadas as obras na Avenida
Nereu Ramos, no centro da cidade.
Foram realizados serviços de
drenagem, construção de calçada
padrão com paver com
acessibilidade, nova camada
asfáltica e sistema de sinalização
horizontal e vertical. A área
também
passou
por
reordenamentos com nova
paisagem e tráfego nos dois
sentidos.

Uma obra bastante aguardada
pelos moradores, muito importante
também no aspecto econômico da
região que concentra grandes
estabelecimentos comerciais. Além de
resolver problemas de fluidez do
trân sito, proporcion an do m ais
tranquilidade para quem trafega
regularmente pela avenida. A
intervenção vai facilitar o acesso à
área e aumentar a movimentação aos
comércios locais.

Fotos aéreas: Ismael Rauen Padilha

Limpeza do córrego no Bairro Marciliano Fernandes
Dentro das ações realizadas
pela atual gestão para diminuir
possíveis transtornos aos
moradores em razão das chuvas
e evitar a proliferação de
insetos, a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos
executou o trabalho de limpeza
de um córrego no Bairro
Marciliano Fernandes (antigo
Menegatte). O córrego recebeu
limpeza em toda sua extensão.
A limpeza aconteceu, também,
em vários pontos da cidade,
v i s a n d o, p r i n c i p a l m e n t e,
minimizar os impactos das fortes
chuvas.
A P r e fe i t ura pe d e a
participação e colaboração da
população na preservação dos
locais limpos, pois essa ação
deve ser feita em parceria com
a comunidade. É dever essencial
fazer essas limpezas dos

córregos, mas é necessário que
a população tenha consciência e
não jogue lixo, como por
exemplo, móveis, garrafas pet,
pneus e sacos plásticos. Esta
atitude prejudica a própria
comunidade com as enchentes e
proliferação de animais.
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Obras
Pavimentação asfáltica

Compromisso da nova gestão, 8 ruas foram finalizadas com a pavimentação asfáltica em
2018, totalizando o valor de R$ 1.107.000,00 em recursos próprios, sem contar R$ 379.000,00
(trezentos e setenta e nove mil reais) em convênios com o Governo Federal.
As ruas que receberam pavimentação asfáltica em 2018 foram:


Rua Simpliciano Belli;



Parte final da Av. Nereu Ramos;



Rua Pedro Drissen;



Rua Papa João XXIII;



Rua Pedro Gregório Franzon;



Rua Alceu Allage.



Rua Madalena Batista Ribeiro;



Parte Final da Rua Arlindo Schneider.

Para 2019, a Secretaria de Planejamento está elaborando os projetos, aprovação,
viabilização e execução de mais 7 trechos, sendo as Ruas David Hegger, Carlos Belli, Maria Inácio
Macedo, Valdemar Luiz Caetano, Domingos Carlos de Medeiros, Tania Aparecida Ceolla
Gaudêncio e Simpliciano Belli, através do Programa Badesc Cidades, no valor de R$
1.595.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil reais).
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Obras
Calçadão do Bairro Guilherme Rauen
A obra do calçadão ao lado
da Rua Brasilio de Paula
Goetten, com início em frente à
Sede do Corpo de Bombeiros
até a Rua Cales de L. Barbosa,
no alto do Bairro Guilherme
Rauen foi entregue no final do
mês de setembro de 2018,
custando um total de R$ R$
120.000,00 (cento e vinte mil
reais).
O calçadão de paver tem 3
m e t ro s d e l a r g u r a e,
aproximadamente, mil metros
de comprimento.
O projeto privilegiou a
ocupação do espaço urbano,
revitalizou e deu mobilidade,
conforto e segurança aos
pedestres que circulavam no
local.

Demais serviços realizados pela Secretaria de Obras
Os serviços da Secretaria de Obras não param. A
atenção à infraestrutura viária urbana e rural é
essencial para o desenvolvimento do Município.
 Feitio de rede de drenagem com tubo de
concreto de diversos tamanhos em inúmeros
locais da cidade, totalizando 6.755 unidades de
tubos;
 Revitalização
e reabilitação de diversas
pavimentações em paralelepípedos e lajotas;
 Ações diárias de manutenção, limpeza e coleta
de detritos para preservação da cidade.
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Obras, Transportes e Serviços Urbanos
Consertos de vias
As diversas obras de
consertos consistiram na
reposição de pavimentação
com paralelepípedos em
áreas que estavam
deterioradas devido à ação
das chuvas e das frotas de
veículos sobrecarregados.
Na Rua Guilherme Rauen,
por exemplo, foram
executados trabalhos de
recuperação implantação de
três faixas elevadas.
Os
trabalhos
se
estenderam em outras ruas,
com
restauração
e
implantação de faixas
elevadas e redutores de

velocidade.
O objetivo é reduzir a
velocidade das vias e, com
isso, o risco de acidentes.
As recuperações foram
feitas de acordo com a
necessidade de cada local.

Rua Guilherme Rauen

Rua Guilherme Rauen

Rua Elza Caetano Simão

Rua Pedro Gregório Franzon

Poço artesiano da localidade da Coletoria Velha
A comunidade da Coletoria Velha recebeu um novo poço artesiano. Os estudos
e projetos iniciaram no mês de maio de
2017, com várias audiências junto a comunidade que vê o sonho sendo realizado com esse poço artesiano (tubular profundo) para abastecimento de 44 famílias que lá residem.
Os estudos e projetos de perfuração do
Poço Artesiano, bem como todo Licenciamento Ambiental necessário foram realizados pelos Técnicos da Prefeitura atra-
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vés do Departamento de Engenharia,
sob a Coordenação do Secretario de
Planejamento Marcus Bordignon e do
Geólogo Sergio Baggio, do Engenheiro
Florestal Reginaldo Rocha Filho e do Engenheiro Civil Matheus Assi.
O terreno rural onde foi instalado o Poço
Artesiano foi uma concessão feita pelos
Empresários do município de Santa Cecília, Srs. Aldair e Sidney Granemann de
Moraes, que sabem da necessidade da
comunidade da Coletoria Velha que vi-

nham sofrendo com a falta de água por
vários anos. Importante frisar que esta
obra não teve nenhum custo aos moradores da Coletoria Velha, e os mesmos terão toda infraestrutura necessária de
agua potável chegando até suas residências.
A iniciativa da Prefeitura em realizar
este Poço Artesiano resgata uma parte
importante da história do município e
objetiva garantir à comunidade, o acesso a água potável.

Adm. 2017/2020
Iluminação Pública
Durante os dois anos de gestão
da atual administração foram
realizadas diversas manutenções e
consertos necessários na rede de
iluminação do Município. E, para
os próximos dois anos, estão
previstas a continuidade das
manutenções e ampliação de rede
e troca de luminárias por
luminárias de LED com recursos
próprios.
Para a viabilidade do serviço
de ilum inação pú blica, a
Prefeitura adotou novo modelo de
gestão para esta modalidade: a
adesão ao consórcio intermunicipal
catarinense CIMCATARINA, com a
participação de mais de 30
municípios no Estado. A finalidade

é a contração de serviços
públicos com melhor custobenefício.
Os serviços executados
pela empresa Quark
Engenharia
tem
o
acompanhamento do
eletricista da Prefeitura
Adércio Maciel em todos os
pontos com defeito.

Aquisição de veículos
Além dos carros que a
Prefeitura já possuía em
sua frota e que foram
reformados,
foram
adquiridas mais duas
Stradas zero quilômetro
para auxiliar nos serviços
da Secretaria de Obras.

Elevador mecânico
Foi adquirido um elevador
h idrá ul ico a utomo ti vo
completo, que está sendo
instalado no prédio da
Secretaria de Obras do
Munícipio.
A compra do equipamento
vai trazer uma melhor
condição aos servidores que
t ra b a l ha m f a ze n d o a
manutenção da frota do
munícipio. Há muitos anos a
oficina não contava com o
equipamento, o que acabava
dificultando os trabalhos.
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A Secretaria Municipal do Planejamento é o órgão central dos
Sistemas de Planejamento Estratégico, Projetos e de Gestão
Organizacional do Município.

A Secretaria de Planejamento de Santa Cecília obteve diversas conquistas nesses dois anos de
gestão, trabalhando incansavelmente para recuperar e conseguir novos recursos para o Município.


Licenciamento e viabilização da nova área industrial (Parque Industrial IV) e ampliação do Parque
Industrial III, ambos com empresas já em fase de instalação;



Projeto e execução de pavimentação asfáltica com recursos próprios em dezenas de ruas, bem
como a revitalização de outras;



Projeto e execução de pavimentação com paralelepípedos com recursos próprios em diversas
ruas, todas já finalizadas e entregues;



Viabilização do convênio com o Governo Federal, projeto e execução de pavimentação
asfáltica, beneficiando o Município com recursos na ordem de R$ 379.000,00;



Viabilização do convênio com o Governo Estadual para implantação do NOVO CRAS, no valor
de R$ 358.000,00;



Viabilização do convênio, elaboração do projeto e execução em parcerias com empresas
privadas para implantação da NOVA CASA LAR, totalizando R$ 435.000,00;



Viabilização e execução do convênio para aquisição de DOIS VEÍCULOS para a Secretaria de
Assistência Social, beneficiando o Município com recursos na ordem de R$ 105.000,00;



Viabilização e execução do convênio com o FNDE para aquisição de carteiras escolares no valor
de R$ 74.800,00;



Viabilização do convênio com o Governo do Estado através do Investsaúde para aquisição de
equipamentos médicos na ordem de R$ 440.380,51, JÁ ADQUIRIDOS E ENTREGUES;



Viabilização do convênio com o Governo Federal para destinação de recursos para a
manutenção dos serviços do PAB—Programa de Assistência Básica; e do MAC—Média e Alta
Complexidade, com recursos totalizando R$ 700.000,00;



Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Guilherme Rauen, em fase de finalização,
beneficiando 383 FAMÍLIAS;



Finalização e aprovação do convênio com o Governo Federal da pavimentação em paver da
Rua Sargento Juvenil e Manoel José de Souza, contorno da praça Francisco Arbegaus, que
encontrava-se parado no início da administração;



Feitio de rede de drenagem na Rua Tânia Aparecida Ceolla Gaudêncio para correção do projeto
de pavimentação já finalizado há anos e que havia sido rejeitado na prestação de contas (o que
obrigaria o Município a devolver aproximadamente R$ 2 milhões, caso não realizado), bem como o
recapeamento da Rua João Goetten Sobrinho e parte da Rua Manoel José de Souza, sem custos
para o Município;



Realização do georeferenciamento e cadastro multifinalitário na zona urbana do Município, com
entrega para início de 2019;



Acompanhamento da evolução do Movimento Econômico do Município de Santa Cecília, colocando
-o da 105º posição para a 92º melhor economia do Estado de Santa Catarina, aumentando o
retorno do ICMS aos cofres públicos em 13% no ano de 2018.
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Secretaria de Planejamento

Nova Casa Lar, projetada e executada em
parceria com a Empresa Guararapes.

Regularização
fundiária com
entrega das
certidões dos
imóveis do Bairro
Guilherme Rauen.

Construção do novo CRAS
com convênios do Governo
Estadual.

Equipamentos hospitalares (macas
elétricas, mesas e focos cirúrgicos, etc.)
já entregues na Secretaria de Saúde.
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O presente relatório demonstra, em toda sua extensão, a firme determinação da Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMAS) em oferecer serviços que cada vez melhor contribuam na transformação da
realidade de milhares de pessoas em todas as regiões da cidade, fortalecendo o processo de construção de
uma Santa Cecília com mais justiça social.
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NOVA CASA LAR
A Prefeitura Municipal de Santa Cecília, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a parceria com a Indústria de
Compensados Guararapes inaugurou no dia 22 de Novembro, a sede própria do Abrigo Municipal Santa Cecília, que servirá para
o acolhimento de crianças e adolescentes retiradas do convívio familiar decorrente da violação de direitos e vulnerabilidade
s
o
c
i
a
l
.
O Abrigo Santa Cecília, será mantido pela Prefeitura, e tem capacidade máxima para 20 habitantes.
Os que ali habitam são acolhidos por circunstâncias diversas, tendo como resposta da lei medidas protetivas na modalidade.
O acolhimento institucional conta com assistência de coordenador, psicólogo, advogado, assistente social e outros profissionais
durante 24 horas sob a coordenação da Assistência Social com monitoramento em todos os cômodos e na parte externa.
A inauguração contou com a presença de autoridades, do Empresário da Guararapes, Diorgenes Bertolin, secretariados,
coordenadoras e demais servidores da Prefeitura Municipal.
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Assistência Social
AÇOES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018
FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Iniciaram
as
atividades
no Centro
de
Convivênci
a para
Idosos e no
SCFV, com
a Festa de
Carnaval.

Adolescentes estiveram
em visitação ao Projeto
‘Nem tão doce lar’, na
cidade
de
São
Cristóvão do Sul;
Ações para as mulheres
atendidas no CRAS
para comemorar o Dia
Internacional da Mulher;
Participação dos idosos
na Tarde Dançante da
Melhor Idade na festa
de
aniversário
do
Município de Timbó
Grande;
Participação dos idosos
na Tarde Dançante da
Terceira Idade na Festa
de
aniversário
do
Município
de
São
Cristóvão do Sul.

Confraternizaç
ão das famílias
atendidas para
comemorar o
dia da Páscoa;
Oficinas
de
confecção de
cestinhas
e
ovos
de
páscoa;
Festa de
Páscoa no
Centro dos
Idosos.

Campanha
nas
escolas alusivo ao
“Dia Nacional de
Combate ao Abuso e
a Exploração Sexual
de
Crianças
Adolescentes”;
Apresentação
de
Peça
Teatral
“Florescer” aos alunos
das escolas estaduais
Pelo Grupo Teatral
Reminicências
de
Joaçaba;
Roda de Conversa
para as famílias
atendidas no CRAS,
com profissionais do
Instituto Inspiração de
Caçador - com a
temática ‘prevenção
às violências’;
Confraternização das
famílias
atendidas
para comemorar o
Dia das Mães.

Campanha alusiva ao “Dia
Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil”;
Palestra
Socioeducativa
com profissional do CAPS
aos adolescentes sobre
prevenção ao uso de
drogas;
Palestra e roda de
conversa com enfermeira
do ESF sobre DST;
Palestra e roda de
conversa com o professor
e
historiador
Diego
Goetten, junto às crianças
e adolescentes;
Festa junina para os
idosos,
crianças
e
adolescentes;
Tarde
Dançante
com
escolha da rainha da
terceira idade;
Participação do Grupo de
Idosos na Festa do
Município de Ponte Alta do
Norte.
Campanha nacional de
combate a violência contra
o idoso.

Campanha alusiva ao
“Dia
Mundial
de
Combate ao Trabalho
Infantil”;
Palestra Socioeducativa
com profissional do CAPS
aos adolescentes sobre
prevenção ao uso de
drogas;
Palestra e roda de
conversa com enfermeira
do ESF sobre DST;
Palestra e roda de
conversa com o professor
e
historiador
Diego
Goetten, junto às crianças
e adolescentes;
Festa junina para os
idosos,
crianças
e
adolescentes;
Tarde Dançante com
escolha da rainha da
terceira idade;
Participação do Grupo
de Idosos na Festa do
Município de Ponte Alta
do Norte.
Campanha nacional de
combate a violência
contra o idoso.

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Campanha
sobre
a
temática “Inclusão, Pessoas
com Deficiências”;
Confraternização
das
famílias atendidas para
comemorar o Dia dos Pais;
Participação do Grupo de
Idosos na Festa Agostina no
município de Ponte Alta do
Norte;
Participação do Grupo de
Idosos na Tarde Dançante
na Festa de Município de
Monte Castelo.
Visitação nas Mostra de
Conhecimento das escolas
pelas
crianças
e
adolescentes;
Participação das crianças e
adolescentes do CRAS na
gincana realizada pela
APAE.

Etapa Municipal
da
XI
Conferência dos
Direitos
da
Criança e do
Adolescente;
Campanha
alusiva ao
Setembro
Amarelo:
Prevenção ao
Suicídio.

Diversas
atividades para
comemoração do
mês do Idoso;
Mobilização
e
ações
de
orientações para a
campanha alusiva
ao
“Outubro
Rosa”;
Confraternização
das famílias
atendidas para
comemorar o dia
das crianças.

Campanha preventiva ao
combate as violências
contra a mulher;
Roda de conversa/oficina
com palestra expositiva
com
a
temática
de
combate à violência contra
as mulheres;
Tradicional
caminhada
alusiva ao Dia Internacional
da Não Violência Contra a
Mulher;
Mobilização e ações de
orientações
para
a
Campanha Novembro Azul;
Viagem cultural e de lazer
com
as
crianças
e
adolescentes
atendidas
para
visitação
ao
zoológico da cidade de
Pomerode.

Passeio cultural e
de lazer com o
Grupo de Idosos ao
Parque Lindendorf
no município de
Treze Tílhas;
Realizado
piquenique com o
grupo de mulheres
atendidas pelos
serviços do CRAS.
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Assistência Social
Nova sede do CRAS

O novo espaço de atendimento do
Centro de Referência e Assistência
Social (CRAS) de Santa Cecília foi
entregue no dia 17 de Setembro
deste ano para começar a ser
utilizado no início de 2019, logo após
o recesso.
O novo prédio oferecerá melhor
infraestrutura para os serviços de
fortalecimento de vínculos e atenção
integrada às famílias.
A obra contempla uma sala para

recepção; espaços para
atendimento individual e
para realizar trabalhos
em grupo com as
famílias; uma cozinha,
sanitários e área de
atividades ao ar livre,
todos adaptados para
pessoas com deficiência.
A construção mede
169,06m², localizada
na
A v.
VX
de
Novembro.
A entrega da obra foi
realizada pela Construtora
Suprema e contou com a presença
dos engenheiros e representantes
da empresa, diversas autoridades
e demais funcionários da
Prefeitura Municipal.
A nova sede do CRAS levará o
nome da tão lembrada Sra. Edith
Custódio Vicente em
reconhecimento aos relevantes
trabalhos prestados ao Município.

O Centro de Referência e
Assistência Social é uma unidade
pública estatal descentralizada
da política de assistência social,
responsável pela organização e
oferta de serviços da proteção
social básica do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), nas
áreas de vulnerabilidade e risco
social dos municípios. O CRAS se
caracteriza como a principal
porta de entrada do SUAS, ou
seja, é uma unidade que
possibilita o acesso de um grande
número de famílias à rede de
proteção social de assistência
social.

XI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Santa Cecília, o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência
Social realizou a XI Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Neste ano, o tema central foi "Proteção integral,
diversidade e enfrentamento das violências".
O evento teve como propósito debater e
propor políticas públicas voltadas para as crianças e
adolescentes.
A Conferência ocorreu no salão de festas do Clube

Araucária. Após a formação da
mesa de autoridades e
pronunciamentos, iniciou-se as
apresentações culturais. Na
sequência, a presidente do
Conselho, Maritana Macedo,
deu por aberto os trabalhos, na
mesma ordem foi lido e
aprovado o regimento interno e
em seguida teve início a
palestra ministrada pelo Sr.
Guilherme Cechelero, graduado
em Ciências Sociais com ênfase
em políticas públicas, pós-graduado em Panorama
Interdisciplinar na área da Criança e Adolescente.
No período vespertino, após os grupos discutirem os
eixos, com plenária, deu-se início ao processo de
escolha dos Delegados, responsáveis pela
representação do Município na Conferência Estadual
que ocorrerá em Florianópolis.

Página 31

Compromisso, gestão e valorização para quem faz de
Santa Cecília um lugar melhor.

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E S A N T A C E C Í L I A







Habitantes: 16701 (IBGE/2017)
Eleitores: 12909 (TSE/2017)
PIB: R$ 391.722.000,00 (IBGE/2015)
Elevação: 1.100 m
Área: 1.145 km²

O planejamento para o encerramento do exercício de 2018 será sem dívida
flutuante. A gestão honra com todos os compromissos assumidos: folha de
pagamento, obrigações patronais, fornecedores e consignações, tudo devidamente
em dia!
Foi obtido, através do sistema de transparência e publicação do TCE/SC, o
Parecer Prévio recomendando a Câmara de Vereadores sobre Aprovação das
Contas do Município de Santa Cecília do Exercício de 2017.

Informações:
Rua João Goetten Sobrinho, 555, Centro
Santa Cecília/SC
CEP 89540-000
Telefone: (49) 3244-2231
E-mail: gabinete@santacecilia.sc.gov.br

