
 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDADES DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  

 
 
 

A Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí (AMAVI), por seus 28 municípios 
associados, decidiu pleitear, dentro do 
princípio federativo, a implantação de ações 
necessárias ao desenvolvimento da região, da 
forma que se coloca a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio do Sul, agosto de 2022  

 
 

 



 

 

 

 

 
PRIORIDADES DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

 
 
EDUCAÇÃO E DESPORTO 

✓ Ampliar e adequar a conectividade dos estabelecimentos escolares para uso de 
tecnologia digital no ensino;  

✓ Adequar os estabelecimentos de ensino, bem como, os equipamentos e os veículos à lei 
de acessibilidade e mobilidade;  

✓ Prever investimentos para qualificação dos profissionais da educação através de 
Programas de Formação Continuada;  

✓ Criar programas voltados a redução das lacunas de aprendizagem; 

✓ Ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, 
com garantia da inserção social e econômica; 

✓ Alocar recursos orçamentários como forma de apoiar iniciativas para realização de 
práticas esportivas com crianças e adolescentes no contra turno escolar; 

✓ Repassar aos municípios o valor justo para o custeio do transporte escolar dos alunos da 
rede estadual de ensino; 

✓ Garantir investimentos na infraestrutura das escolas das redes estadual e municipal; 

✓ Estabelecer mecanismos de valorização aliados à avaliação dos profissionais de 
educação. 

 

 

SAÚDE 

✓ Garantir a regularidade do Cofinanciamento Estadual; 

✓ Implantar programa regionalizado de especialidades médicas, utilizando as estruturas 
físicas e de pessoal dos municípios; 

✓ Garantir o repasse do cofinanciamento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde; 

✓ Realizar mutirões de exames médicos e cirurgias eletivas; 

✓ Priorizar e fortalecer as ações das unidades públicas hospitalares; 

✓ Ampliar e fortalecer as redes de urgência e emergência, cegonha, psicossocial, doenças 
crônicas e portadores de necessidades especiais; 

✓ Ampliar a listagem de medicamentos excepcionais pelo Estado; 

✓ Contratar e regularizar o efetivo para o IML – Instituto Médico Legal de Rio do Sul; 

✓ Liberar recursos do orçamento Estadual e Federal para a FUSAVI – Fundação de Saúde 
do Alto Vale do Itajaí (Hospital Regional Alto Vale) e para os hospitais municipais e 
filantrópicos; 

✓ Implantar Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital e Maternidade Dona Lisette de 
Taió; 

✓ Garantir recursos para reforma e ampliação do Hospital Dr. Waldomiro Colautti de 
Ibirama; 

✓ Implantar serviço de radioterapia no Centro Oncológico do Hospital Regional Alto Vale; 

✓ Reconhecimento por parte do Estado da responsabilidade pelos serviços do SAMU. 

 



 

 

 

 

MOBILIDADE URBANA / MODAIS DE TRANSPORTE 

✓ Intervenções na Rodovia BR-470: 
a) Comprometer-se com a mobilização em prol da elaboração do projeto de engenharia 

e implantação da duplicação da BR-470, trecho Indaial – BR-116; 
b) Comprometer-se com a mobilização em prol da garantia de recursos para 

manutenção da BR-470 e implantação de terceiras pistas nos trechos de maior fluxo; 
c) Comprometer-se com a mobilização para restauração da ponte na BR-470 entre os 

municípios de Apiúna e Ibirama; 
d) Implantação/melhorias das interseções e entroncamentos da BR-470 nos pontos 

apontados como críticos na região: 
- conclusão do elevado na área urbana em Pouso Redondo 
- elevado no Km 138 área urbana em Rio do Sul / UNIASSELVI 
- trevo de acesso a Trombudo Central/Agrolândia/Braço do Trombudo/Atalanta 
- trevo de acesso secundário a Rio do Sul (Bairro Canoas) 
- trevo de acesso a Lontras/Presidente Nereu 
- trevo de acesso a Mirim Doce; 

✓ Implantação/pavimentação das vias de articulação estadual, fortalecendo a ligação da 
região com as demais regiões do Estado: 
a) Rodovia SC-486, trecho entre Vidal Ramos – Botuverá (35km), fortalecendo a ligação 

da região com o litoral e a BR-101; 
b) Rodovia SC-110, trecho entre Petrolândia – BR-282 (29km), fortalecendo a ligação 

com Lages e a região serrana; 
c) Ligação Braço do Trombudo – Otacílio Costa (30km), fortalecendo a ligação com a 

região serrana; 
d) Ligação Vitor Meireles - Santa Terezinha - Monte Castelo (Projeto elaborado) 

fortalecendo a ligação do Alto Vale com a BR-116 e a região Norte do Estado; 
e) Ligação Vitor Meireles – Rodovia SC-477 (Itaiópolis) (traçado a definir no projeto), 

fortalecendo a ligação do Alto Vale com a BR-116 e a região Norte do Estado; 

✓ Implantação/pavimentação das vias estruturadoras regionais, fortalecendo os 
deslocamentos entre os municípios da região, tornando-se novas alternativas de 
deslocamento e de desvio da BR-470: 
a) Rodovia SC-110 trecho entre Presidente Nereu - Vidal Ramos (15km), ligando esta 

Rodovia a BR-470 em Lontras (projeto em execução financiado pelo BID); 
b) Rodovia SC-281, trecho entre Ituporanga - Atalanta (20km) (com ordem de serviço 

para pavimentação); 
c)  Rodovia SC-350, trecho entre Rio do Oeste – Taió (30km) (projeto elaborado); 
d)  Rodovia Intermunicipal Estrada da Madeira (6km), ligando os municípios de 

Agronômica e Trombudo Central; 
e)  Rodovia Intermunicipal Salete – Witmarsum (25km) (projeto elaborado); 
f)  Rodovia Intermunicipal Salete – Rio do Campo (15km) (projeto elaborado); 
g)  Rodovia Intermunicipal Ibirama – Ascurra; 
h)  Rodovia Intermunicipal Agrolândia – Braço do Trombudo (10km); 
i)  Rodovia Intermunicipal Braço do Trombudo – Pouso Redondo (33km); 
j)  Rodovia Intermunicipal Mirim Doce – Taió (10km); 

✓ Implantação de Anéis rodoviários de desvio das rodovias estaduais e federal nas áreas 
urbanas em: 
a) Anel Viário 01 – Rio do Sul, fazendo ligação da SC-350 a BR-470 (projeto em 

execução pela PROSUL); 
b) Anel Viário 02 – Ituporanga, fazendo ligação da SC-110 a SC-350 (projeto em 

execução financiado pelo BID); 



 

 

 

 

c) Anel Viário 03 – Ituporanga, fazendo ligação da SC-110 a SC-350 (projeto em 
execução financiado pelo BID); 

d) Anel Viário 04 – Taió, fazendo ligação da SC-114 a SC-427 e novamente à SC-114; 
e) Anel Viário 05 – Presidente Getúlio, com desvio da SC-340 da área urbana de 

Presidente Getúlio; 
f) Anel Viário 06 – Ibirama, ligando a SC-340 a BR-470; 
g) Anel Viário 07 – Trombudo Central/Agrolândia/Atalanta, ligando a SC-112 a BR-470; 
h) Anel Viário 08 – Agrolândia, ligando a SC-112 a SC-281; 
i) Anel Viário 09 – Atalanta, ligando a SC-112 a SC-281; 
j) Anel Viário 10 – Lontras, ligando a SC-110 a BR-470; 

✓ Implantação de Sistema Integrado de Transporte Coletivo na região:  
a)  Regionalizar e integrar a prestação do serviço de transporte coletivo, viabilizada 

através de Consórcio; 
b) Melhoria na prestação do serviço do transporte coletivo [frota, garantia de 

acessibilidade universal, infraestrutura de apoio (abrigos e terminais), criação de 
faixas exclusivas para o ônibus e disponibilização na internet de informações das 
linhas e horários de ônibus]; 

c) Integração intermodal (ônibus, automóveis e bicicleta), através da implantação nos 
terminais integradores de transporte público de infraestrutura de apoio, com bolsões 
de estacionamento de veículos, bicicletários, serviços de aluguel de bicicletas; 

✓ Implantação de Rede Cicloviária Regional ao longo da Estrada da Madeira e das 
rodovias estaduais que ligam áreas urbanas; 

✓ Comprometer-se com a mobilização em prol da implantação do Corredor Ferroviário 
Catarinense passando pelo Alto Vale do Itajaí, para transporte de cargas e passageiros; 

✓ Manter e estruturar o Aeroporto Regional do Alto Vale do Itajaí, de modo a inclui-lo como 
uma alternativa viável de transporte, inclusive de passageiros, junto ao Plano Aeroviário 
Estadual; 

✓ Revitalização e manutenção de todas as rodovias estaduais pavimentadas e não 
pavimentadas da região; 

✓ Reconhecimento estadual no mapa rodoviário os acessos pavimentados dos municípios 
de Chapadão do Lageado e Vitor Meireles; 

✓ Revitalização dos acostamentos em todas as rodovias estaduais da região; 

✓ Auxílio na supressão de árvores na faixa de domínio das rodovias estaduais e federal; 

✓ Elevação de cinco trechos da Rodovia SC-350 entre Rio do Sul - Aurora, atingidos pelas 
cheias (projetos elaborados pela AMAVI). 

 

AGRICULTURA 

✓ Criar políticas de governo que contribuam para a ampliação da produção de alimentos 
através da Agricultura Orgânica; 

✓ Apoiar a implementação do SUASA (Sistema Unificado de Atenção a Sanidade 
Agropecuária), através de consórcios intermunicipais; 

✓ Garantir programas institucionais de aquisição de alimentos diretamente da Agricultura 
Familiar, principalmente para a merenda escolar; 

✓ Criar programas que ofereçam qualificação profissional de agricultores com especial 
atenção à juventude; 



 

 

 

 

✓ Apoiar a implantação do Centro de Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros na 
região; 

✓ Possibilitar o acesso à internet e sinal de celular para todas as áreas rurais para viabilizar 
projeto da Nota Fiscal de Produtor Rural eletrônica;  

✓ Aumentar o valor do recurso para o programa de Resiliência Hídrica; 

✓ Criar programas para pavimentações das estradas vicinais proporcionando o escoamento 
da produção agrícola; 

✓ Expandir as redes de energia elétrica trifásica com isolamento para todas as áreas rurais; 

✓ Garantir a continuidade de programa para fornecimento de calcário aos municípios. 

✓ Manter os programas Terra Boa para a distribuição de calcário e sementes de milho; 

✓ Reativar o projeto de Piscicultura de Água Doce no Estado; 

✓ Ampliar o quadro de técnicos da Epagri no Estado; 

✓ Ampliar o projeto de parceria da Cidasc com o Icasa e Municípios para locar veterinários 
nos municípios com grande demanda na produção de leite e na piscicultura de água 
doce; 

✓ Manter o projeto de incentivo à produção de cereais de inverno; 

✓ Buscar parceria para linhas de crédito contemplando as agroindústrias ligadas à 
Secretaria da Agricultura; 

✓ Desenvolvimento de um aplicativo de celular para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e a 
não exigência da impressão da Nota Fiscal Eletrônica, permitindo a apresentação através 
do celular em forma digital. 

 

 

DEFESA CIVIL 

✓ Executar ações e obras que permitam o melhoramento fluvial dos rios na bacia 
hidrográfica do Rio Itajaí, minimizando as cheias no Alto e Médio Vale do Itajaí; 

✓ Liberar, através de doações, equipamentos e recursos financeiros de órgão estadual ou 
federal, com o objetivo de estruturar melhor as Defesas Civis Municipais do Alto Vale do 
Itajaí; 

✓ Auxiliar os municípios na elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa 
Civil, com o intuito de enfrentar e dar respostas aos desastres naturais; 

✓ Continuar as capacitações técnicas aos servidores municipais e voluntários para um 
melhor entendimento em Defesa Civil nas ações de prevenção, resposta e reconstrução 
aos desastres; 

✓ Execução das barragens e obras do canal extravasor e melhoramento pluvial do Rio 
Itajaí-Açú, cujos projetos já estão prontos; 

✓ Cobrar do Governo Federal, recursos para construção do canal extravasor da barragem 
de José Boiteux e repasse da barragem para o Estado; 

✓ Disponibilizar equipe técnica do Estado para avaliação geológica das áreas de encostas; 

✓ Manutenção constante das barragens existentes na região. 

 



 

 

 

 

SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 

✓ Alocar recursos orçamentários do Estado e da União para auxiliar os municípios na 
implementação da Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 
14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico), da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e demais políticas regionais; 

✓ Otimizar as informações do declarante do CAR e formar um amplo e diversificado banco 
de dados para uso em políticas públicas. 

 

 

HABITAÇÃO 

✓ Alocar recursos aos orçamentos públicos para minimização dos déficits habitacionais das 
populações de baixa renda das áreas urbanas e rurais. 

 

 

RECEITAS, DESPESAS E GESTÃO PÚBLICA 

✓ Fornecer e permitir aos municípios o amplo acesso às informações, via sistema eletrônico 
ou fornecimento de arquivos, os dados utilizados para o cálculo dos índices de quota 
parte na receita da União ou do Estado, bem como as informações do montante da 
arrecadação dos tributos a que eles têm parte; 

✓ Disponibilizar às Associações de Municípios dados das Notas Fiscais Eletrônicas 
emitidas pelos produtores rurais dos municípios do Alto Vale do Itajaí para permitir 
acompanhamento do Movimento Econômico no setor agropecuário; 

✓ Desenvolver um aplicativo de celular para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e a não 
exigência da impressão da Nota Fiscal Eletrônica, permitindo a apresentação através do 
celular em forma digital. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

✓ Implantação de CRAS, por parte do Estado, em todos os municípios da região do Alto 
Vale do Itajaí, com o objetivo de padronizar a estrutura; 

✓ Assessoria da Secretaria de Estado de Assistência Social (SDS) aos municípios para 
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

✓ Ampliação do financiamento, definindo no mínimo 1% para a Política de Assistência 
Social, por parte do Estado e, regulamentação e implementação do repasse automático 
fundo a fundo, conforme feito pelo Governo Federal, pois a Lei do FEAS-SC já foi 
aprovada; 

✓ Implementar no Estado a regionalização dos Serviços Socioassistenciais de Média e Alta 
Complexidade. 

 

 



 

 

 

 

TURISMO 

✓ Cadeira cativa no Conselho Estadual de Turismo de representante da região turística 
Caminhos do Alto Vale (região constituída há mais de cinco anos e até então não possui 
representação no Conselho Estadual de Turismo, o que enfraquece o trabalho 
regionalizado); 

✓ Apoio e reconhecimento ao Circuito Caminhos do Campo, programa de turismo no 
espaço rural, premiado e reconhecido nacionalmente por ter sido selecionado no projeto 
nacional Experiências do Brasil Rural em 2021. Com o apoio da SANTUR, promover 
capacitações, sinalização visual e divulgação para solidificação do circuito; 

✓ Destinar recursos com repasse direto à Instância de Governança Regional Caminhos do 
Alto Vale para execução de projetos regionais; 

✓ Efetivo apoio na implantação da lei TRAF que regulamenta o turismo na agricultura 
familiar e formalização do mesmo junto ao CADASTUR (Cadastro de Prestadores de 
Serviços Turísticos). 

 

 

CULTURA 

✓ Descentralização das ações da Fundação Catarinense de Cultura; 

✓ Descentralização dos Projetos Culturais e Editais voltados a Cultura. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

✓ Fomentar e investir na tecnologia de monitoramento com reconhecimento facial; 

✓ Contemplar com recursos reformas ou construções de quartéis em municípios onde há 
necessidade; 

✓ Contemplar com recursos projetos que buscam a criação de redes de OCRs na área de 
atuação da AMAVI; 

✓ Aumentar o número de efetivos da Polícia Civil e Militar, garantindo em cada município o 
número mínimo recomendado para a segurança e investigações; 

✓ Capacitar, avaliar, valorizar e equipar a Polícia Militar e Civil; 

✓ Aumentar os recursos orçamentários para segurança pública; 

✓ Comprometer-se em retomar o projeto Bem-te-vi nos municípios que ainda não foram 
contemplados. 

 

 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

✓ Estudar e implantar método de efetivas melhorias de recuperação dos presidiários, como 
também distinguir alojamentos por tipologia criminal; 

✓ Construção de uma Penitenciária no Alto Vale do Itajaí. 

 



 

 

 

 

PACTO FEDERATIVO 

✓ Comprometer-se de imediato com a regulamentação do pacto federativo, adequando 
responsabilidades ou competências com a capacidade ou recursos para o cumprimento 
das obrigações. 

 

 

GESTÃO 

✓ Garantir a descentralização das decisões e dos recursos, envolvendo as Associações de 
Municípios; 

✓ Comprometer-se com o princípio constitucional da eficiência, criando mecanismos de 
avaliação do custo benefício social dos órgãos; 

✓ Comprometer-se com a democratização das subvenções, criando um mecanismo 
republicano com critérios de distribuição dos recursos justos e transparentes (a exemplo 
do FUNDAM, PLANO 1000); 

✓ Eliminar a cobrança dos Municípios para manter os órgãos de responsabilidade do 
Estado, como: Cidasc, Epagri, Polícia Civil, Polícia Militar... 

 

 

 

Rio do Sul, agosto de 2022. 

 

 

 

Bento Francisco Silvy 

Presidente da AMAVI 


