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Secretaria Municipal de 
Saúde é reestruturada

UBS Bairro Bortoluzzi

Clínica Municipal
de Fisioterapia

Centro de Especialidades 
Odontológicas Municipal

A Secretaria Municipal de Saúde foi reestruturada 

e reformada a partir das exigências dos órgãos 

fiscalizadores do Estado, para melhor atender 

à população neoveneziana. Os serviços ficaram 

centralizados para garantir o acesso do cidadão. 

Na nova sede, situada na rua Alfredo Pessi, 351, 

os usuários podem buscar  atendimentos  para 

encaminhamentos, autorização de exames 

laboratoriais, de média e alta complexidade; 

A nova instalação da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Dr. Dino Gorini ficou mais ampla, moderna, 

bem equipada e pronta para atender à população. 

A unidade fica localizada na rua Alfredo Bortoluzzi, 

420, no bairro Bortoluzzi. Entre as melhorias do 

espaço, está a ampliação da Clínica de Fisioterapia 

e a implantação do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO). Toda a obra foi construída 

dentro dos padrões de UBS, conforme as exigências 

do Ministério da Saúde. A instalação desta UBS foi 

feita visando melhor atender os pacientes, com 

mais consultórios médicos e toda a infraestrutura 

necessária.

Nova Veneza conta com um Centro de Especialidades 

Odontológicas Municipal (CEO) implantado nas 

dependências da Unidade Básica de Saúde Dr. Dino 

Gorini. Os procedimentos realizados são solicitados 

e encaminhados pelos cirurgiões dentistas da 

rede municipal de saúde bucal. São os seguintes 

procedimentos: radiologia, odontologia, endodontia 

(tratamento de canal) e exodontia (extração do dente 

do siso). 

agendamentos de consultas, encaminhamentos 

para especialidades, além de contar com a 

distribuição da Farmácia Especializada, entre 

outros serviços. De 2017 a 2019, os atendimentos 

da Secretaria de Saúde de Nova Veneza foram 

ampliados. Houve aumento na oferta de 

especialidades e de medicamentos e, também, de 

ações preventivas com a comunidade.

nos atendimentos aos pacientes que necessitam 

dos serviços. Em 2017 e 2018, foram ofertados 7.095 

atendimentos (considerando os atendimentos 

a domicílio). Já em 2019 (até outubro), já foram 

realizados 2.440 atendimentos.

O novo espaço na UBS Dr. Dino Gorini, possibilitou a 

ampliação e novas instalações da Clínica Municipal de 

Fisioterapia. Por meio de uma emenda parlamentar 

da deputada federal Geovania de Sá, a Clínica recebeu 

novos equipamentos, o que possibilitou a melhoria 

Medicamentos 
gratuitos

Aproximadamente 500 itens são disponibilizados 

na Farmácia Pública Municipal de Nova Veneza. 

Em 2016, foram distribuídas 1.282.488 unidades de 

medicamentos para a população, com investimento 

de R$ 453.828,00. Já nos anos de 2017 e 2018, foram 

distribuídas 3.542.041 unidades de medicamentos, 

e investido quase o triplo do valor, totalizando R$ 

1.425.806,00. Em 2019, até o mês de outubro, foram 

distribuídas 2.101.228 unidades de medicamentos, 

com investimento de R$ 542.529,47. 

Maior oferta de 
consultas nas UBS

Com as Equipes de Saúde da Família (ESFs) atuando 

nas casas, aumentou a disponibilidade dos médicos 

para atender a demanda e evitar as filas de espera 

nas Unidades Básicas de Saúde. Em 2016, foram 26.611 

atendimentos médicos e 63.294 procedimentos gerais 

nas UBS. Em 2017 e 2018, o número de atendimentos 

quadruplicou: foram 139.118 atendimentos médicos 

e 407.142 procedimentos. Além disso, também 

foram realizados atendimentos nas áreas de 

pediatria e psiquiatria, para a população que vive 

no interior do município.

Saúde

De medicamentos
distribuídos em 2019

+ DE cirurgias 
eletivas pelo SUS
em 2017 e 2018500
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Maior oferta 
de exames

581 mamografias
454 ultrassonografias
496 eletrocardiogramas
1.404 radiologias
1.463 exames de patologia clínica 
pelo SUS

208 mamografias
802 ultrassonografias
558 eletrocardiogramas
1.995 radiologias
21.089 exames de patologia clínica 
pelo SUS

2017 E 2018 2019

2.268
EXAMES PREVENTIVOS

DE CÂNCER DO
COLO DO ÚTERO

Médicos a domicílio

Saúde do Trabalhador

Câmaras de refrigeração

Além de melhorar a qualidade do atendimento 

médico às famílias, foi aumentada consideravelmente 

a quantidade de visitas a domicílio. Em 2016 foram 

realizadas 152 visitas médicas. Em 2017 e 2018, foram 

2.166. Já em 2019, até outubro, já foram 1.584 visitas a 

domicílio. 

Buscando melhorar o armazenamento de vacinas, 

insulina e medicamentos, a Secretaria Municipal 

de Saúde adquiriu cinco equipamentos que foram 

instalados nas UBS do Bairro Bortolotto, Caravaggio, 

São Bento Baixo, São Francisco e na Farmácia Central.

A câmara de conservação de imunobiológicos tem o 

controle real da temperatura e baterias que duram 

até 48h, em caso de falta de energia elétrica. 

A aquisição irá gerar economia aos cofres públicos, 

diminuindo a perda de insumos por conta da 

dificuldade no armazenamento.

Foram investidos aproximadamente R$ 60 mil nos 

equipamentos e instalações. Destes, R$ 39 mil de 

recursos próprios e o restante de recursos vinculados.

O programa Saúde do Trabalhador visa facilitar o 

acesso dos trabalhadores aos serviços de odontologia. 

O programa funciona nas Unidades de Saúde dos 

bairros Bortoluzzi (Dr. Dino Gorini), Bairro Bortolotto, 

Caravaggio, Jardim Florença, São Bento Baixo e São 

Francisco. 

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, 

das 17h às 21h, conforme o cronograma das UBS.

MAIS DE 3 MIL
ATENDIMENTOS

1.090
EXAMES PREVENTIVOS

DE CÂNCER DO
COLO DO ÚTERO

Procedimentos de 
média complexidade

Em 2017 e 2018, foram adquiridos via consórcio, 

4.541 procedimentos de média complexidade. Pelo 

Fundo Municipal de Saúde, foram 46.176 exames 

de patologia clínica. Já de janeiro a 31 de outubro 

de 2019, foram adquiridos 4.518 procedimentos de 

média complexidade via consórcio e 15.242 exames 

de patologia clínica pelo Fundo Municipal de Saúde.
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Uniforme escolar
Foram entregues 1,3 mil kits de uniformes aos alunos 

da rede municipal de ensino. O investimento foi de 

aproximadamente R$ 140 mil, feito com recursos 

próprios do município.

Cada aluno recebeu quatro itens: calça, moletom, 

camiseta, bermuda para os meninos e short saia para 

as meninas. Os pequeninos dos centros educacionais 

receberam uma mochila de cada. 

O uniforme proporciona igualdade entre os 

estudantes e também contribui na organização 

e na segurança dos estudantes dentro e fora 

do ambiente escolar. Ao todo, em 2018, foram 

entregues 5,2 mil peças.

Alimentação saudável

Material esportivo

A alimentação escolar é um instrumento eficaz para 

a recuperação dos hábitos alimentares adequados e 

também para a promoção da segurança alimentar 

nas escolas. Por isso Nova Veneza investe em produtos 

frescos e de qualidade para a alimentação dos alunos 

das escolas municipais. O município tem um projeto 

junto à Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) e adquire produtos direto da agricultura 

familiar.

Materiais esportivos e jogos educativos foram 

entregues para uso nas aulas de educação física nas 

escolas da rede municipal de ensino de Nova Veneza. 

O investimento é de aproximadamente R$ 20 mil, 

e foram adquiridas bolas para várias modalidades, 

espiribol, jogos de memórias, pega varetas, quebra-

cabeça, xadrez, mesas de pingue-pongue, entre 

outros. Uma criança que pratica atividades físicas fica 

mais disposta, estimulando a circulação de oxigênio 

no sangue e no cérebro, o que melhora a capacidade 

de raciocínio.

Promover bons hábitos alimentares nas escolas, 

é também trabalhar a favor de uma melhor 

aprendizagem. O consumo de alimentos de forma 

adequada leva as crianças ao bom desempenho 

escolar e assegura maior facilidade de assimilação 

dos conhecimentos, além de prevenir uma série de 

doenças e desequilíbrios futuros, como problemas 

relacionados ao crescimento, colesterol alto e, 

também, obesidade infantil. 

Parque infantil
O Centro Educacional Pequeno Príncipe, no Distrito 

de Caravaggio conta agora com um parque infantil. O 

equipamento tem escorregador, tobogans e diversos 

outros brinquedos. A escola atende 55 crianças, 

incluindo uma turma em tempo integral.

O brinquedo, que está dentro das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi 

adquirido com recursos próprios e teve o investimento 

de R$ 17,9 mil. Com este investimento, as crianças 

possuem um espaço seguro e adequado de lazer.

Projeto Professor Referência

Projeto Curadoria

O “Projeto Professor Referência, Professor Nota 10”, foi 

implantado em 2019 em Nova Veneza, com o objetivo 

de incentivar práticas pedagógicas inovadoras nas 

escolas. Cada professor desenvolveu uma atividade 

em sua unidade escolar. O projeto vencedor foi 

“João e o Pé de Feijão”, desenvolvido pela professora 

Josiane Silva Holler Salles, com a turma do Jardim II 

do C.E. Ítalo Amboni.   

Com o tema ‘Nós, elas, eles’ o projeto “Curadoria 

Educativa”, visou fomentar e familiarizar a arte na vida 

dos alunos da rede municipal de ensino e de suas 

famílias. Os autores, alunos do Ensino Fundamental 

I e II, produziram 140 obras como fantoches, bordado, 

costura, pintura, fotografia, desenho, entre outros. A 

curadoria possibilitou uma atividade inovadora no 

sistema de ensino. A exposição foi uma forma de 

valorizar as habilidades artísticas dos alunos, que se 

expressaram por meio de diferentes técnicas.

EducaçãoEducacão
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Visita técnica

Implantação do AEE

Projeto xadrez na escola

Buscando ampliar o conhecimento na área cultural, 

a Secretaria de Educação promoveu uma viagem de 

estudos à Porto Alegre. Colaboradores da secretaria, 

professores de artes e diretores das escolas da rede 

municipal de ensino integraram a comitiva que 

visitou diversos pontos culturais da capital gaúcha.

Os alunos da rede municipal de ensino de Nova 

Veneza contam agora com uma nova ferramenta para 

alavancar o processo de aprendizado. O Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) é imprescindível 

para o êxito do processo de inclusão. 

Criado para que os alunos possam aprender de uma 

forma diferente da grade curricular comum, o AEE 

é necessário para o ensino ultrapassar as barreiras 

impostas pela deficiência ou pelo transtorno 

apresentado pelo aluno. A atividade complementar é 

realizada no contraturno durante toda a semana, na 

Escola Municipal Caravaggio.

O projeto “Enxadrando os enxadristas” é uma 

forma de oportunizar momentos teóricos e 

práticos do jogo de xadrez aos alunos. As práticas 

acontecem no contraturno para os alunos do Ensino 

Fundamental II, tendo como foco a concentração e 

o desenvolvimento de habilidades como respeito 

às regras, planejamento, confiança, respeito, 

criatividade, autoestima, cordialidade, intuição, ética, 

observação e raciocínio lógico. 

O objetivo da visita foi oportunizar aos docentes 

a vivência da arte, alimentando a sensibilidade 

dos profissionais por meio de experiências 

enriquecedoras. Formada por aproximadamente 

20 pessoas, a comitiva visitou exposições, museus, 

galerias de arte e lugares históricos.

Uniformes para os servidores
Com investimento de R$ 9.922,50 da Prefeitura, 

aproximadamente 50 colaboradores receberam 

novos uniformes para usarem no trabalho. Os 

motoristas da educação receberam jaqueta, sapatos 

e camisetas gola polo. As auxiliares de serviços 

gerais, camisetas e aventais. Os membros do setor 

administrativo, receberam camiseta gola polo, 

camisete e jaqueta.

Quadra poliesportiva
A nova quadra poliesportiva da Escola Básica 

Municipal do Bairro Bortolotto, possui 980,40m² de 

extensão de área coberta. Conta com arquibancada, 

vestiários e sanitários com chuveiros elétricos e 

acessibilidade. Na quadra, podem ser praticadas 

diversas atividades esportivas, como basquete, 

voleibol, futebol de salão e handebol. 

A obra foi feita com recursos provenientes da parceria 

da Prefeitura com o Governo Federal, por meio do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e a Coordenação Geral de Infraestrutura 

Educacional (CGEST). Além disso, está aprovada a 

colocação de quatro portões de acesso, dois postes e 

refletor para iluminação externa.

Prêmio ACIC

• Aquisição de móveis e computadores para a Secretaria de 

Educação. Foram investidos R$ 14,8 mil.

• Reforma da sala de multiuso e instalação de ar condicionado na 

Escola Municipal Libero Ugioni, na comunidade de São Francisco. 

Parceria feita com a Associação de Pais e Professores (APP). O 

investimento foi de R$ 8,3 mil e beneficiou 108 alunos.

• Ampliação da Secretaria de Educação e melhorias em salas de 

aula da Escola Básica Municipal Caravaggio com parceria com a 

APP. O valor investido foi de R$ 11 mil e beneficiou 297 estudantes.

• Pintura do Centro Educacional Antônio de Cesaro Cavaler, 

no Distrito de São Bento Baixo. Investimento de R$ 9,3 mil, 

beneficiando 78 alunos. 

• Pintura da Escola Municipal Augusto Mondardo, em São Bento 

Alto. Foram investidos R$ 6,5 mil e beneficiou 54 alunos.

• Troca da rede elétrica da Escola Municipal da Vitor Savi, no Jardim 

Florença. Foram investidos R$ 6,3 mil reais e beneficiou 87 alunos.

Mais investimentos

Nova Veneza conquistou 18 medalhas na 6° edição 

do Prêmio de Matemática, realizado pela Associação 

Empresarial de Criciúma (Acic). A Secretaria Municipal 

de Educação fez homenagem aos medalhistas do 

município. Alunos das escolas Bairro Bortolotto, 

Caravaggio, Abílio César Borges e Julieta Torres 

Gonçalves conquistaram, no total, cinco medalhas de 

ouro, seis de prata e sete de bronze.
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premiados e acumulam pontos na classificação geral 

até que chegue ao final, quando a escola campeã 

é anunciada. São disputadas as modalidades de 

futebol, futsal, futebol suíço, vôlei, handebol, corrida 

rústica, xadrez e atletismo.

Melhoria nas estruturas esportivas
O Departamento Municipal de Esportes (DME) tem 

intensificado os trabalhos para a reestruturação e 

construção de novas áreas para a prática esportiva da 

população. Com isso, todas as comunidades de Nova 

Veneza estão sendo beneficiadas. Dentre as ações, 

estão a revitalização do campo de futebol suíço e 

a colocação de grama sintética na Arena Cládio 

Mário Crippa (Crapon); a colocação do alambrado no 

Estádio Darci Marini e a construção de um campo 

de vôlei de areia e banheiros no Complexo Esportivo 

Antônio Amboni. Também foi feita a troca da 

cobertura total do Ginásio de Esportes de Caravaggio 

e a construção de um campo de vôlei. Já na Vila São 

José, ainda no Caravaggio, foi feita a revitalização do 

campo de futebol suíço e a construção do vestiário.  

No Distrito de São Bento Baixo, foi feita a reforma 

e a troca total da cobertura do Ginásio de Esportes 

e melhorias na iluminação do campo de futebol 

suíço, pista de caminhada e campo de vólei de areia. 

Os recursos foram de emenda parlamentar do 

deputado estadual Manoel Mota, no valor de R$ 100 

mil e mais R$ 100 mil de contrapartida do município. 

Foram feitas também, melhorias no campo de 

futebol de São Bento Alto, em parceira com a 

diretoria do E.C. São Bento Alto, com a execução 

dos serviços de drenagem, colocação de 500 m² de 

grama e a construção da pista de caminhada.

Arena Crapon
A Arena Crapon foi o primeiro campo público de 

futebol suíço com grama sintética de Nova Veneza. 

A Arena, que fica anexada ao Complexo Esportivo 

Antônio Amboni, passou por revitalização, para 

melhor receber os atletas. A obra contou com 

investimento de R$ 160 mil. Recurso proveniente de 

uma emenda parlamentar do Governo do Estado e 

com contrapartida de R$ 60 mil do poder público. 

R$ 160 MIL
INVESTIMENTO DE

Troca total da cobertura do Ginásio de Esportes do Caravaggio.

Construção de um campo de vôlei de areia no 
Complexo Esportivo do Caravaggio

Reforma do ginásio de esportes e implantação de uma 
academia no Complexo Esportivo de São Bento Baixo

Revitalização do campo de futebol suíço do 
Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Construção de uma arquibancada e campo 
de futebol de areia no Jardim Florença

Futsal, futebol, futebol suíço, vôlei, bocha e bocha piumbo são as modalidades 
disputadas em diversos campeonatos que o DME realiza no município.

Escolinhas
Atletismo, futebol, futsal e vôlei. Estas são as 

modalidades oferecidas nas escolinhas esportivas 

em Nova Veneza. Os núcleos, localizados na sede e 

no Distrito de Caravaggio, atendem 350 crianças e 

adolescentes. O DME fornece transporte, uniforme e 

todos os materiais esportivos para os treinamentos.

Dois novos núcleos de voleibol. Um na Escola Básica Municipal Bairro Bortolotto e um na Escola de Educação 
Básica Abílio César Borges. Ao todo, 100 crianças de até 12 anos participam dos núcleos.

Jogos escolares
Competição que já virou tradição, os Jogos Escolares 

Venezianos (Jevs), integram alunos das redes de 

ensino municipal e estadual da cidade de Nova 

Veneza. A competição é dividida em dez etapas e, 

a cada mês, uma modalidade é disputada entre 

as instituições. Os campeões de cada etapa são 

Equipe de rendimento
O DME conta com uma equipe de rendimento, 

composta por atletas neovenezianos. São 50 crianças 

e adolescentes que treinam a modalidade de 

atletismo. Só em 2019, o atletas conquistaram 270 

medalhas em competições regionais, estaduais, 

nacionais e até mesmo internacionais.

Esporte

Construção de um campo de vôlei de areia no Complexo Esportivo Antônio Amboni | Revitalização do alambrado do Estádio Darci Marini e dos banheiros no Complexo.
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Cultura e Turismo

Regulamentação, reforma 
e requalificação do museu

Pontos turísticos revitalizados

Implantação do Espaço Carnevale di Venezia

Oficinas da Cultura

O Museu do Imigrante Cônego Miguel Giacca foi 

reformado e regulamentado pela Lei 2.662, de 18 de 

dezembro de 2018. Além disso, o museu teve sua 

exposição requalificada, criando, assim, um ambiente 

mais dinâmico e com uma estética mais adequada 

ao espaço. Estas medidas foram tomadas visando 

melhorar o atendimento ao público e preservar o 

patrimônio cultural da cidade de Nova Veneza.

Além da criação de novos implementos turísticos, 

a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Nova 

Veneza, realizou ações para melhorar os atrativos 

já existentes na cidade. Dentre as ações realizadas, 

estão a restauração da Gôndola Lucille, a criação dos 

bonecos Commedia Dell’’Arte no pórtico de entrada, 

a manutenção da Ponte Dei Morosi e a reforma do 

Museu do Imigrante Cônego Miguel Giacca.

Para que a população e os visitantes tenham contato 

mais profundo com o Carnevale di Venezia, além 

da tradicional Festa da Gastronomia, foi criado o 

Espaço Carnevale di Venezia. No local, é contada a 

história do evento, desde a Commedia Dell’’Arte até a 

contemporaneidade; além de terem expostos alguns 

trajes que foram utilizados ao longo dos anos.

As Oficinas da Cultura que são realizadas em Nova 

Veneza, buscam incentivar a produção de artistas 

e produtores culturais no município. As atividades 

acontecem de forma decentralizada, buscando 

democratizar o acesso à cultura. Atualmente, 148 

alunos participam das oficinas, que são divididas em 

quatro modalidades: teatro, música, danças urbanas 

e danças contemporâneas.

Festa da Gastronomia 
Típica Italiana

Carnevale di Venezia 

A Festa da Gastronomia Típica Italiana se tornou 

referência quando o assunto é o fortalecimento 

da cultura e tradição das famílias descendentes 

de italianos. O evento passou por modificações 

estruturais e nas apresentações, mostrando como 

é possível ser reinventado a cada ano, sem perder 

sua identidade. A profissionalização do setor 

O Carnevale di Venezia se modificou. A cada ano, 

é abordada uma temática que é desenvolvida, 

qualificando os trajes, os carros e toda a decoração. 

Além disso, o Carnevale também se organizou para 

poder atender eventos fora do município e, assim, 

poder divulgar Nova Veneza e suas tradições pelo 

estado e também por todo o país.

gastronômico também foi algo que evoluiu e 

melhorou significativamente a festa. Além disso, para 

melhor atender a todos os visitantes, a edição de 

2020 terá programação estendida e acontecerá em 

dois finais de semana (nos dias 11, 12, 13 e 14; e nos dias 

19, 20 e 21 de junho).

Dolce Páscoa
A Páscoa em Nova Veneza se tornou mais um grande 

evento na cidade. Além do lindo Desfile de Páscoa, as 

demais festividades em alusão à data tem auxiliado 

no desenvolvimento cada vez mais acelerado da 

gastronomia da cidade. Além disso, começou a ser 

desenvolvida uma temática para este evento, o que 

deixará tudo ainda mais encantador. 
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Cultura e Turismo

Assistência Social

Primavera em Nova Veneza
Nova Veneza sempre inovou em eventos temáticos. 

Assim é com a Primavera em Nova Veneza, evento 

que acontece desde 2018 no município. Durante 

quatro finais de semana, a Praça Humberto 

Bortoluzzi recebe decoração temática e é palco de 

apresentações culturais. Ações que atraem cada 

vez mais visitantes à cidade e também faz com que 

a população usufrua dos espaços públicos, com 

atrações diferenciadas.

Natal Luz
Nova Veneza se destaca, também, com as festividades 

do Natal Luz. Além da programação do acendimento 

das luzes, acontece na cidade um desfile de Natal, 

que a cada ano ganha mais notoriedade com os 

belíssimos carros alegóricos. Para os próximos anos, 

o objetivo é que todas as comunidades estejam 

decoradas e entrem no clima natalino.

Foi criado em Nova Veneza, o Plano Municipal de Cultura (PMC). Ele é um planejamento estratégico para o desenvolvimento do setor 

cultural da cidade. O PMC começou a ser elaborado em 2019, pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, pela Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo e sociedade civil. Foram realizados encontros intersetoriais, para poder elaborar o documento que norteará as ações 

culturais na cidade de Nova Veneza pelos próximos 10 anos.

O Fundo Municipal de Cultura (FMC) é o principal mecanismo financeiro das políticas públicas de cultura no município. Com recursos 

destinados à programas, projetos e ações culturais, que são implementados de forma decentralizada, em regime de colaboração e de 

cofinanciamento com a União e como Governo do Estado de Santa Catarina.

Foi implantado o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Nova Veneza. Segundo a Lei Municipal 2.592 de outubro de 2017, o órgão 

colegiado é consultivo, deliberativo e normativo. Integra a estrutura básica da Secretaria de Cultura, com composição paritária entre o 

poder público e a sociedade civil. Constitui-se no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, na 

estrutura do Sistema Municipal de Cultura.

Foi implantando, também, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Nova Veneza. O órgão é de caráter normativo, consultivo 

e deliberativo. Tem por objetivo assessorar, fiscalizar, orientar, promover e garantir o aprimoramento das diretrizes e objetivos do 

desenvolvimento do turismo na cidade de Nova Veneza.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza auxiliou na organização da criação da Associação Carnevale di Venezia (ACAV). 

A ideia partiu dos quase 40 voluntários que promovem o Carnevale. A associação visa manter o Carnevale di Venezia como um atrativo 

turístico e cultural, com potencial de ser ampliado e qualificado com o passar dos anos.

Buscando incentivar o desenvolvimento cultural em Nova Veneza, a Prefeitura lança anualmente o edital de convênios, visando ajudar e 

incentivar os trabalhos das entidades culturais da cidade. 

Plano Municipal de Cultura

Fundo Municipal de Cultura

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Conselho Municipal de Turismo

Associação Carnevale di Venezia

Editais e convênios

Sistema Único de Assistência Social

Fortalecimento dos serviços

CREAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social é 

responsável pela garantia da proteção social e da 

promoção da cidadania à população, por meio da 

implementação do Sistema Único da Assistência 

Social. A Secretaria desenvolve programas, projetos 

Visando melhorar cada vez mais os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), foi 

implementado o Centro de Convivência, no Bairro 

Bortolotto. O serviço atende mais de 70 usuários, por 

meio de oficinas socioeducativas e projetos sociais. 

Com a implantação do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), a equipe 

de assistência social, junto com o psicólogo, atende 

por mês, em média, 20 casos de acompanhamento, 

além da demanda espontânea. O CREAS fica anexo 

às instalações do Centro de Convivência e presta 

serviços à famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal e social, por violação de direitos.

e ações de fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários, voltados para diferentes públicos, 

como crianças e adolescentes, vítimas de violência 

e maus-tratos, idosos, pessoas com deficiência e a 

população de rua.

Famílias, idosos, mulheres, gestantes e deficientes, 

são contemplados com diferentes oficinas, como 

música, dança, arte, informática, brinquedoteca, 

artesanato, atividades física e esportiva, entre 

outros.
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Capacitação
Usuários do Programa Bolsa Família participam 

de reuniões/capacitações trimestrais. O objetivo é 

conscientizar os beneficiários quanto à diferenciação 

entre os critérios de isenção (situação para serem 

inseridos no programa) e condicionalidades (regras 

para a permanência no programa). Estas reuniões 

são feitas em forma de palestras socioeducativas 

e preventivas e contam com a participação de 

convidados e da equipe técnica do CRAS. Em Nova 

Veneza, 179 famílias são beneficiadas pelo programa, 

o que equivale a 4,05% da população total do 

município.

Informática
Com a informatização e a expansão do uso das 

tecnologias, conhecer o universo da informática 

é um grande diferencial no mercado de trabalho. 

É visando isso que acontece o curso de Noções 

Básicas de Informática no Centro de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, em Nova Veneza. O 

curso é voltado para pessoas maiores de 18 anos 

e tem o objetivo de oportunizar o aprendizado de 

forma prática, onde o aluno pode utilizar e aplicar as 

ferramentas de informática em seu dia a dia.

Assistência Social

Novo CRAS
A construção do novo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) no Bairro Eliza, está em 

fase de conclusão. A obra foi feita em parceria com 

o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. 

O investimento é de R$ 750 mil e contrapartida de 

Prefeitura.

O Centro de Referência atende, em média, 41 famílias 

por acompanhamento e 63 famílias por demanda 

espontânea. O atendimento é feito por meio do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O 

PAIF consiste em prestar um trabalho social às famílias, 

com a finalidade de fortalecer a função protetiva da 

família, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover 

o acesso e usufruto dos direitos e contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio 

do Termo de Fomento, disponibiliza recursos financeiros 

para a Associação Feminina de Assistência Veneziana 

(AFAVE), para garantir a execução dos serviços ofertados 

aos projetos de assistência. 

Ônibus
Foi adquirido no final de 2018, um ônibus com 

capacidade de 44 lugares. O veículo é utilizado para 

atender a demanda da Secretaria de Assistência 

Social. A Prefeitura investiu R$ 200 mil para a 

aquisição do veículo.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Afave, promoveu a Semana da Integração da Família.

Projeto Gestar 
O Projeto Gestar é desenvolvido em parceria com a Afave. O objetivo do projeto é dar assistência às gestantes 
carentes. Além disso, as mamães ganham um kit de enxoval para suprir as primeiras necessidades.
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Eficiência na análise dos processos de licenciamento, com mais de 
120 processos por ano analisados, vistoriados e licenciados, além do 
atendimento às denúncias.

Lançado em 2019, o programa de coleta de pilhas, baterias e eletro-
eletrônicos, faz o recolhimento desses resíduos. Para participar é 
simples, basta separar seu resíduo e encaminhar até a Fundave para 
a destinação ambientalmente adequada.

Agricultura

Atendimento aos 
agricultores

Retroescavadeira hidráulica 

Nova Veneza conta com 7,8 mil hectares de plantio de 

arroz irrigado e ainda com outras cultivares. Muitos 

desses pequenos agricultores utilizam o programa 

Porteira Adentro com a disponibilidade de horas 

máquinas para atender a demanda. 

São realizados serviços de retroescavadeira hidráulica 

(S90) de até cinco horas de serviço por produtor rural 

para a abertura de açudes e reservatórios de água 

para utilização na rizicultura e fornecimento de água 

para o gado. Também serão realizados em projetos de 

parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Retroescavadeira 
Foram licitadas e realizadas 1.400 horas de serviço 

de retroescavadeira por meio do programa Porteira 

Adentro, no qual são previstas até cinco horas de 

serviço gratuito por produtor rural. O serviço de 

retroescavadeira é utilizado, principalmente, para 

a limpeza e abertura de canais de irrigação da 

rizicultura.

e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), 

principalmente para a abertura de açudes para 

a atividade de piscicultura. Aproximadamente 

dez novos agricultores entraram para essa nova 

atividade. 

Fundave

Programa de Educação Ambiental com os alunos da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino. 

Com o “Programa Amigo Legal, Proteção Animal” 
mais de 500 animais já foram castrados em Nova 
Veneza. O programa visa a conscientização da popu-
lação em relação aos cuidados com os animais. 

Semana Municipal do Meio ambiente, com a realização de 
palestras, distribuição de mudas nativas, concursos fotográficos, 
exposições de trabalhos, entre outras atividades.

Mais de 2 mil mudas de árvores nativas foram 
plantadas e doadas pela Fundave. 

20 21



Inseminação artificial 
Os produtores de Nova Veneza ganharam materiais 

para colocar em prática o que foi aprendido no 

Programa de Melhoramento Genético. Foram 

investidos mais de R$ 12 mil no programa, que é 

promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Os novos inseminadores participaram de um curso 

que tratou de temas como: qualidade do sêmen, 

controle genético e qualidade do rebanho leiteiro e 

de corte. Os profissionais aptos receberam nitrogênio 

líquido, sêmen bovino e o kit de trabalho para 

inseminação artificial das raças Jersey, Holandês e 

Angus. 

Outro diferencial do programa, é a possibilidade de 

ampliação dos horários de atendimento durante 

a semana e nos finais de semana. Atualmente são 

realizadas aproximadamente 80 inseminações por 

mês.

Atendimento especializado
Os produtores rurais de Nova Veneza contam com 

atendimento especializado de médico veterinário 

para auxiliar no cuidado dos seus animais. O 

atendimento é feito nas pequenas propriedades e são 

feitos serviços como castração, avaliação de animais 

doentes, prescrição de medicamentos e, também, 

auxílio no parto dos animais.

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. Em Nova Veneza, um médico veterinário faz visitas a cada 15 dias atendendo nos seguintes estabelecimentos: Quiosque da Célia, 

Alimentos Gava, Salumeria Norcia e Supermercado Kirchner.

Todos os anos, nos meses de fevereiro a abril, são distribuídas sacas de semente de pastagem para os produtores rurais que trabalham 

com gado. Em Nova Veneza, foram distribuídas 420 sacas de aveia, sendo três sacas para cada produtor de gado leiteiro (no qual são 

tirados em média 200 mil litros de leite por mês), e uma saca para o pequeno produtor que possui gado de corte em sua propriedade.

O setor de Bloco de Notas (pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)) é atuante e organizado, o que permite a 

agilidade dos serviços prestados aos agricultores de Nova Veneza. Atualmente, são mais de 1.500 agricultores cadastrados no Programa 

de Notas Rurais.

São disponibilizados aos agricultores trator com arado, grade e subsolador para preparar o plantio das variedades. Foram disponibilizadas 

mil horas de trator de pneu em aproximadamente 500 hectares em Nova Veneza.

Atendimento SIM

Sementes de aveia

Bloco de notas

Hora de trator

Agricultura

Silagem

Horto municipal

Os serviços de produção de silagem são incentivados 

pela Secretaria Municipal de Agricultura, que 

presta auxílio disponibilizando maquinário aos 

pequenos produtores, para colaborar com aumento 

de sua produção. Ao todo, 450 produtores foram 

beneficiados com os serviços.

A Secretaria Municipal de Agricultura possui um 

horto para a produção de hortaliças orgânicas que 

abastecem 100% da necessidade de toda a rede 

municipal de ensino de Nova Veneza.

Além da produção de hortaliças, a secretaria também 

auxilia na produção de mudas de flores ornamentais 

e de árvore, para a utilização em atividades de 

Educação Ambiental da Fundação do Meio Ambiente 

(FUNDAVE).

Com o incentivo e o apoio da secretaria, os produtores 

garantem o aumento da produtividade da atividade 

leiteira e de corte, sem a necessidade do aumento da 

área de pastagem.

Patrulha mecanizada
Foram adquiridos dois tratores, duas ensiladeiras, 

duas carretas basculantes, uma grade, uma roçadeira, 

espalhador de esterco líquido e um espalhador de 

esterco a seco. Também foi conquistado mais um 

trator em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova 

Veneza.
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Drenagem pluvial na Rua Antônio Milanez 
| R$ 430.295,26  

Revitalização da Praça do Santuário de Nossa 
Senhora de Caravaggio | R$ 474.674,41 

Pavimentação das ruas Irineu Bornhausen e Giovani Spillere (emenda parlamentar da deputada 
federal Geovania de Sá)  | R$ 518.697,06

Repavimentação da rua Antônio Milanez

Construção de uma Unidade Básica de Saúde | R$ 630.635,72

Pavimentação asfáltica da Rua Federico 
Marazzi, com 347,77 metros de extensão 
| R$ 259.498,40   

Repavimentação com paver na Rua Nicolau Pederneiras | R$ 120.101,83 
Construção de uma cobertura em estrutura metálica, com sonorização e iluminação, colocada em 
parte da Rua Nicolau Pederneiras, anexa à praça Humberto Bortoluzzi | R$ 452.789,20

Pavimentação asfáltica da Rua Henrique Dal Sasso, Rua Projetada, 
Rua José Gava e Rua Humberto Bortoluzzi | R$ 306.547,17

|  R$ 27.030,89 

OBRAS EM ANDAMENTO

CENTRO CARAVAGGIO

Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária do Parque Industrial Jerônimo Spillere, e das seguintes ruas: Afonso Spillere, Giácomo Milanez, 
Josefina Sachet Milanez e Joaquim Tomazi | R$ 1.005.006,46 

Pavimentação da ruas José Henrique de Góes, 26 de Maio, Angelina Macarini e Criciúma

Pavimentação asfáltica da Avenida José Ronchi e das ruas Calixto Scotti e Joseph Scotti, no 
Distrito do Caravaggio (emenda parlamentar dos senadores Dalírio Beber e Paulo Bauer)  
| R$ 317.185,01  

Construção de um pórtico de entrada no Distrito de Caravaggio 
| R$ 230.293.05Reforma de um trapiche em estrutura de madeira e aço, que dá 

acesso à Gôndola localizada na Praça Humberto Bortoluzzi
Pavimentação da Rodovia Ângelo Moro (Cristo Crucificado)

OBRAS EM PROJETO
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Construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com o Governo do Estado 
R$ 750.000,00 | Construção de uma praça no entorno do CRAS (em andamento) | R$ 175.000,00 

Revitalização da Praça Victor Gava. Adequação dos equipamentos da pista de skate e 
implantação de uma academia ao ar livre e playground | R$ 150.455,80 

LINHA DA BOIT
Pavimentação asfáltica na Linha Alexandre de Boit | R$ 461.497,69

PICADÃO
Aquisição de área de terra para implantação de futuros empreendimentos na Rodovia Giácomo Destro | R$ 2.125.000,00
Construção da rede de água potável em parceria com a Casan.

Terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Marino Gava. | R$ 52.999,31 

BAIRRO BORTOLOTTO
Terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Alfredo Nazari, com extensão de 
191,55 metros; e na Rua Irio Ghislandi, com 236,71 metros e 7 metros de largura
|  R$ 308.404,64 

BAIRRO BORTOLUZZI

BAIRRO ELIZA

• Pavimentação em paver da Rodovia em frente ao Santuário Diocesano Nossa Senhora de 

Caravaggio (emenda parlamentar do ex-deputado Ronaldo Benedet) | R$ 349.556,86

• Construção do trevo de acesso ao Parque Industrial Jerônimo Spillere | R$ 400.145,07

• Reforma Centro Educacional Terezinha Paseto Spillere | R$ 54.972,17

Mais investimentos

Pavimentação: Rua Diomício Freitas, Rua Elsio Savio, Rua Gentila Moretto Ronchi, Rua Giácomo Zanette e Rua Giuseppe Scotti.

CARAVAGGIO

Pavimentação: Rua Hilário Spillere, Rua José Manoel da Silva, Rua Osvaldo Mathias da Costa, Rua Otília Serafim dos Santos e Rua Tereza Ronchi Spillere.

Pavimentação: Rua Afonso Ghislere, Rua Albino Destro, Rua Assunta da Silva Pires Zanelatto e Rua Iracema de Lorenzi Ghislandi.

Pavimentação: Rua Irio Ghislandi (parte II), Rua José Gava, Rua Luiz Mario Bortolotto e Rua Severino Sachet.

Pavimentação: Rua Valentim Spillere, Rua Vereador Felicíssimo Ronconi e 
Rua Vicêncio Spillere.

Reforma do Complexo Educacional 
do Bairro Bortolotto. |  R$ 203.311,91 
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Pavimentação da Rua Gervásio Cruz

Pavimentação Rua Guilherme Nuernberg

Pavimentação Rua Pedro Daminelli

Pavimentação asfáltica da Linha Reta

Pavimentação da rua Ermina da Boit Bortolotto

Pavimentação Rua Ivo Preis

Rua Vendonlino Warmling

Revitalização da Praça São João Batista | R$ 610.201,47

Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Vitali de Pascoal | R$ 184.880,78
Pavimentação asfáltica de duas ruas, pelo Programa Avançar Cidades | R$ 284.330,61
Rua Hermínio Frassetto e Rua Natal Gava 

Construção de academia de saúde (em andamento) | R$ 106.344,04 
Construção de arquibancada em concreto no campo do Jardim 
Florença | R$ 43.709,55 | Construção de uma passarela sobre o Rio 
Mãe Luzia | R$ 363.219,66

Construção da passarela sobre o Rio Mãe Luzia (emenda parlamentar 
da deputada federal Geovania de Sá) | R$ 366.219,66

Pavimentação asfáltica da Rua Ipê e da Rua Camélias | R$ 225.558,15

JARDIM FLORENÇA

RIO CEDRO MÉDIO

SÃO BENTO BAIXO
Pavimentação asfáltica da Rua das Rosas e da Rua Primavera | R$ 228.801,45  
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Reforma, ampliação e revitalização do Centro Multiso | R$ 79.999,68

Conclusão parcial do salão de São Bonifácio (recursos próprios) | R$ 117.435,69 

SÃO BONIFÁCIO

SÃO BENTO ALTO

Rodovia NVA 353 - trecho São Bento Alto a Vila Maria. Foram executados 5,8 quilômetros 
de pavimentação asfáltica em parceria com o Governo do Estado | R$  2.537.108,00

Veículos adquiridos para a Secretaria de Saúde
02 Spin – R$ 72.500,00 (UNITÁRIO) | TOTAL – R$ 145.000,00
01 Gol 1.0 R$ 43.000,000
01 Virtus – R$ 63.390,00
01 Ambulância – R$ 86.500,00 R$ 337.890,00

TOTAL

Veículos adquiridos para a Secretaria de Obras
03 Camionetes Saveiro - R$ 168.900,00
01 Caminhão Volvo - R$ 165.000,00

Veículo adquirido para a Secretaria 
de Assistência Social
01 Ônibus Marcopolo - R$ 199.800,00

Veículo para o gabinete
01 Toyota Corolla – R$ 103.700,00 

R$ 333.900,00
TOTAL

VILA MARIA

Veículos adquiridos para a 
Secretaria de Agricultura

Veículos para APAE

01 Trator (doado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais) 
– R$ 90.000,00
01 Trator (emenda parlamentar do deputado federal João 
Rodrigues) – R$ 79.690,00
01 Balança de pesagem animal - R$ 5.950,00
01 Ensiladeira (emenda parlamentar do ex-deputado 
Ronaldo Benedet) – R$ 30.000,00
01 Subsolador, roçadeira, articulada, grade e carreta agrícola 
- R$ 60.210,00
Pá carregadeira - R$ 320.000,00
Retroescavadeira -R$ 200.000,00

01 Van com teto adaptado e rampa hidráulica (emenda 
parlamentar do ex-deputado Ronaldo Benedet) – R$ 
130.000,00 com contrapartida da Prefeitura de R$ 42.666,67

R$ 785.850,00
TOTAL

Cinco veículos Mobi no valor de R$ 
199.950,00 
Adquiriu mais cinco veículos Mobi no 
valor de R$ 199.950,00

Pavimentação da Rua Esperança | R$ 73.827,71 Pavimentação das ruas Puríssimo Amboni e Projetada, pelo Programa Avançar 
Cidades | R$ 189.280,60

24 VEÍCULOS
TOTAL

Renovação da Frota

Mais investimentos
A Prefeitura de Nova Veneza e a Companhia Catarinense 

de Águas e Saneamento (Casan) assinaram o novo 

contrato de programa. No total, serão  R$ 46 milhões    
em investimentos. A nova forma de contratação está 

estabelecida pela Lei n° 11445/2007, que obriga os municípios 

a trocarem a forma de contratação dos serviços da empresa, 

que antigamente se dava por contrato de concessão e 

agora passam a ser contratos de programas. Esse contrato 

de programa se dá por meio de um estudo de viabilidade 

econômico-financeira, o que garante mais benefícios para 

ambas as partes. Entre os benefícios para o município, 

está o saneamento básico e as melhorias nas redes de 

abastecimento de água. Outras reivindicações também foram 

feitas à Casan, como a mudança da rede de abastecimento na 

Avenida José Ronchi, bem como a repavimentação asfáltica 

desta via pública; e a pavimentação da Barragem até a Linha 

Gava, que equivale a aproximadamente quatro quilômetros.
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