
 
 

 
 
 

Metas para eficácia e eficiência  Governo COMPETÊNCIA, DEDICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA 

 
 Transparência nas Contas Públicas 

 
 Respeitar e não manipular os diversos Conselhos Populares: FUNDEF, 

CMDR Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho de Saúde, 
Assistência Social, Merenda Escolar, Segurança, Conselho Tutelar, entre 
outros; 

 
 Primar pela efetivação dos servidores públicos; 

 
 Melhorar e Aplicar o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos 

Municipais; 
 

 Implantação do sistema de esgoto na sede do município;  
 

 Garantir a coleta e reciclagem de lixo;  
 

 Criar patrulha de limpeza pública e ajardinamento, com o incentivo aos 
moradores quanto à organização de passeios públicos, nas ruas, avenidas 
e praças municipais;  
 

 HABITAÇÃO: Implantação de conjuntos habitacionais no quadro urbano e 
rural; 
 

 Fornecer gratuitamente projetos de casas de alvenaria para baixa renda; 
 

 Pavimentação asfáltica ou com pedras irregulares nos acessos de saídas 
dos principais acesso do município; 

 
 Pavimentação asfáltica ou pedras irregulares nas ruas da cidade; 

 



ASSENTAMENTOS 
 

 Disponibilizar os diversos programas para desenvolver a agricultura 
familiar, bem como desenvolver incentivo ao reflorestamento, melhorias na 
educação, nas estradas principais e de acesso às residências e escoação 
da produção, atenção a saúde, ao transporte escolar e coletivo, ao esporte, 
ajudar às associações; 

 
VILA RURAL 

 
 Pavimentação com pedras irregulares na estrada de acesso e nas ruas da 

Vila Rural Alberto Carraro, além de manutenção na iluminação pública, 
incentivo a agricultura familiar, viabilizar a abertura de uma creche e apoiar 
o esporte.   
 

 Instalação da torre de sinal de TV; 
 

 Construção da rodoviária municipal; 
 

 Aquisição do terreno do cemitério municipal; 
 

 Construção da sede da polícia militar; 
 

ESTRADAS 
 

 Cascalhamento e melhoria nas estradas do município, priorizando as 
estradas principais, as estradas do transporte escolar, as estradas das 
linhas de leite, as estradas das lavouras, as estradas dos acessos às 
propriedades produtivas do município; 

  
 Construção e reforma de pontes, galerias e bueiros onde for necessário; 

 
 Manutenção e limpeza dos leitos e bueiros periodicamente para se evitar 

agravamento de problemas e deterriorização das estradas. 
 

 Implantação de pontos de ônibus no interior; 
 

 Sinalização com placas de trânsito indicativas na cidade e no interior. 
 

 Aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao melhoramento das 
estradas. 

 



 Incentivo a construção de passeios públicos e arborização nas ruas da 
cidade. 

 
 Realizar parcerias com as empresas para manutenção e recuperação das 

estradas rurais. 
 

 Reestruturação e fortalecimento do Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente; 

 
 Construção do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e EMATER. 

 
 Implantar e Melhorar o Programa Compra Direta do agricultor para a 

merenda escolar; 
 

 Garantir assistência técnica para as diversas atividades em parceria com a 
EMATER;  

 
 Estimular o funcionamento do CMDR (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural), garantindo o espaço para a participação dos 
diversos segmentos da sociedade e das comunidades rurais, valorizando 
suas decisões. O qual decidirá os enquadramentos e lista de beneficiários 
dos diversos programas municipais de subsídios aos agricultores tais 
como: 

 
 VIVEIRO MUNICIPAL: 

 
 Retomadas das atividades, Produção de mudas florestais de qualidade 

para atender a lei de incentivo ao reflorestamento; 
 

 Incentivo e dstibuição de mudas de Erva mate subsidiada aos pequenos 
agricultores; 
 

 Aplicação da Lei Municipal de Incentivo ao Reflorestamento, subsidiando 
em 70% do custo de até 5.000 mudas para cada proprietário do município; 
 

 MEL: Aplicação da lei Municipal da apicultura, subsidiando 70% do custo 
de até 10 caixas de abelha por produtor de mel interessado. 
 

 CALCÁRIO: Aplicação da lei Municipal de Calcário, subsidiando 60% do 
custo de até 10 toneladas de calcário para todos os pequenos produtores; 
 



 CRÉDITO RURAL: Incentivo e apoio na aplicação dos programas estaduais 
como o Paraná Biodiversidade, Programa de Calcário, Programa de 
Semente de Milho e feijão, PRONAF, PROGER entre outros. Apoiar as 
instituições de credito rural, SICREDI, CRESSOL, SICOOB e o BANCO DO 
BRASIL; 
 

 PATRULHA RURAL: Revitalização nas atividades da patrulha agrícola 
visando atender todos os agricultores na hora certa e com subsídio no 
preço da hora trabalhada; 
 

 Disponibilizar e apoiar as patrulhas mecanizadas em comodato para 
associações de produtores organizadas; 
 

 UVA: Incentivo a produção de uva, sucos e vinhos no município. Programa 
de distribuição de mudas subsidiadas e Comercialização e 
agroindustrialização da produção; 
 

 FRUTICULTURA: Incentivar a produção das diversas espécies de frutas na 
região do Alagado do Iguaçu; 
 

 PEIXES: Incentivo na produção, Viabilizar parcerias para integração 
indústria x produtor; 
 

 Implantação da casa do agricultor para comercialização de oleícolas e 
outros produtos de origem vegetal; 
 

 BRACATINGA: Capacitação dos proprietários rurais para o manejo da 
bracatinga, visando à produção de lenha, de madeira e apoio à produção 
de carvão; 
 

 Prestação de assistência técnica a todos os agricultores, através de 
atendimentos, visitas, cursos, excursões, etc.; 
 

 LEITE: Implantação de resfriador coletivo de leite na sede do município, 
conveniado com a indústria e para associação dos produtores de leite 
administrar; 
 

 Incentivo para criação de associação dos produtores de leite; 
 

 Realização de um seminário municipal de leite por ano;  
 



 Programa de implantação e melhoria de pastagens. Revitalização do PIA 
(Programa de Inseminação Artificial) do gado de leite e de corte, mantendo 
subsídios aos agricultores: 
 

 SUINOCULTURA e AVICULTURA: Viabilizar parcerias para integração 
indústria regional x produtor. Garantir estradas de acesso às propriedades; 
 

 OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA: Criar programa municipal de 
incentivo e subsídios para as atividades; 
 

 Buscar aliança mercadológica e intermediar canais de comercialização; 
 

 Feira do Produtor: 
 

 Disponibilizar/local para feira, organização da produção e capacitação na 
comercialização; 
 

 ESTRADAS RURAIS AGRÍCOLAS: Garantir através do programa (estradas 
da produção), acesso cascalhado a todas as sedes das propriedades rurais 
adeptas aos diversos projetos e programas; 
 

 Viabilizar projetos de crédito rural para as diversas atividades; 
 

 Incentivar a instalação de uma casa familiar rural no município; 
 

 Disponibilizar uma retro-escavadeira para o Departamento de agricultura; 
 

 Apoio à ampliação da rede elétrica na zona rural;  
 

 Estruturar o Departamento de Educação para a realização do trabalho 
pedagógico, efetivando as ações do departamento dando sustentação 
financeira para os recursos: PEDAGÓGICOS, HUMANOS, ESTRUTURAIS 
E NO TRANSPORTE; 
 

 Desenvolver atividades pedagógicas, recreativas, voltadas à idade da 
criança, possibilitando desenvolvimento integral; 
 

 Dar sustentação ao corpo docente, às crianças, ofertando pessoal de apoio 
especializado em diversas áreas: pedagoga, nutricionista, psicóloga, 
fonoaudióloga, e outros; 
 



 Articular junto ao FUNDEF a gratificação do professor alfabetizador e 
recursos para formação e capacitação. 
 

 Reforço escolar, com estagiários contratados ou professores em jornada 
diferenciada; 
 

 Criação de sala de RECURSOS como sala de APOIO;  
 

 Gratificação para professores de Classe Especial, Recursos e de Apoio; 
 

 Viabilizar a formação e capacitação de professores que atuam com alunos 
com necessidades especiais, e dificuldades na aprendizagem;  
 

 Valoração do educador, como co-adjuvante nas decisões do departamento 
de Educação e nas ações educacionais por ele desenvolvidas: 
 

 Elevação de Nível dos professores, e consequentemente melhoria salarial;  
 

 Implantação do Ensino Médio regular nas localidades do interior;  
 

 Expansão do Ensino Supletivo Fundamental e Médio nas comunidades 
rurais;  
 

 Criação de cursos profissionalizantes voltados para a realidade local:  
 

 Apoio e incentivo aos acadêmicos, inserindo-os em programas e/ou ações 
educacionais;  
 

 Melhorias na estrutura física das escolas, mobiliários, aquisição de 
materiais didáticos pedagógicos;  
 

 Laboratório de informática nas escolas seriadas;  
 

 Transporte escolar mais eficiente e seguro;  
 

 Cumprimento ao "Calendário Escolar";  
 

 Merenda escolar de qualidade, priorizar a compra de alimentos produzidos 
no município, incentivando a produção e o comércio local, adquirindo 
alimentos mais nutritivos e saudáveis;  
 



 Melhoria nas condições do transporte dos alunos, dos acadêmicos para 
atividades educacionais e esportivas, mantendo ônibus de qualidade;  
 

 Apoio e respeito ao Sindicato dos Professores;  
 

 Reabertura das escolas rurais em localidades específicas, ofertando a pré-
escola e priorizando a Primeira série do Ensino Fundamental;  
 

 Realizar a vistoria prévia no TRANSPORTE ESCOLAR, a capacitação e 
treinamento periódico dos motoristas e melhoria da frota;  
 

 Viabilizar a construção de ginásios de esportes nas localidades do interior;  
 

 Implantar o programa de utilização das escolas das comunidades para 
eventos e lazer das famílias nos finais de semana;  
 

 Oferecer acesso à escola para todas as crianças do município através do 
transporte escolar, do aumento do número de salas de aula e capacitação 
dos professores;  
 

 Distribuição de kits de materiais escolares aos alunos, incluindo material 
didático, roupa e calçado;  
 

 Melhorar a qualidade da merenda escolar, além de implantar o programa 
 

 
 Atendimento no Posto de Saúde integral (24 horas), com médico 

plantonista;  
 

 Construção de enfermaria com alguns leitos para emergências;  
 

 Contratações de médicos e pessoais para outras equipes na área do PSF 
(Programa de Saúde da Família);  
 

 Contratações de médico clínico geral para atendimento periódico e 
especialista:  
 

 oftalmologista, ginecologista, pediatra e outros;  
 

 Deslocamentos do carro da saúde nas emergências;  
 

 Laboratório de Análises Clínicas com funcionamento diário;  



 
 Manutenções dos programas de vacinação, exames preventivos, 

hipertensos, diabéticos, gestantes;  
 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde. O conselho é formado por 
usuários, trabalhadores da saúde, governo municipal e prestadores de 
serviços, este será de fato a instância que vai decidir os rumos da saúde 
pública do município;  
 

 Implantações um programa preventivo e educativo de atendimento 
odontológico, o qual contará com um veículo equipado com uma cadeira de 
odontologia e com profissionais, que se deslocarão para as comunidades, 
em locais e datas previamente agendadas, para atender a população;  
 

 Parcerias com a Pastoral da Criança, incentivando o uso de ervas 
medicinais com orientação sobre hábitos alimentares e água de qualidade;  
 

 Reciclagem e capacitação para o pessoal da saúde;  
 

  Secretário de Saúde terá histórico de administração na área de saúde; 
 

 Criação de escolinhas infanto-juvenil em várias modalidades esportivas;  
 

 Incentivo ao esporte amador e realização de jogos escolares no município;  
 

 Participação efetiva do município nas atividades esportiva regional e 
estadual;  
 

 Capacitação dos profissionais para a organização das atividades 
esportivas;  
 

 Valorização dos atletas e desportistas destaques no município envolvendo 
todos, desde as crianças até a terceira idade;  
 

 Aquisição de materiais esportivos e desportivos para todas as escolas;  
 

 Oportunizar esporte e lazer para a 3ª idade;  
 

 Promover campeonatos em várias modalidades na sede e interior;  
 

 Disponibilizar ônibus específico para o esporte.  
 



 Resgate dos valores históricos e culturais do município; 
 

 Festivais municipais: de música, teatro, poesia, danças típicas e outros. 
Cadastrar os artistas do município: músicos, cantores, atores, poetas, 
contadores de causos e outros;  
 

 Criação da casa da cultura e do artesanato;  
 

 Ampliação do Coral Municipal;  
 

 Valorização do turismo local: ecológico, aquático, rural.   Incentivos e 
recursos para o mapeamento e divulgação dos potenciais turísticos do 
município;  
 

 Curso de formação e capacitação para pessoal que exerce funções ligadas 
ao atendimento comercial: recepcionistas, agentes turísticos e outros;  
 

 Revitalizar a praça municipal; 
 

 Integrar criança em projetos que possibilitem o desenvolvimento integral da 
criança;  
 

 Incentivo aos clubes de mães, jovens, associações de classes, de 
comunidades, etc.  
 

 Promoção de curso nas áreas profissionais, artísticas e culturais nos 
centros sociais nas comunidades;  
 

 Trabalho em parceria com todos os CONSELHOS SOCIAIS, viabilizando 
soluções para as situações-problemas que surgirem no meio familiar, 
educacional e sócia;  
 

 Segurança, busca de profissionais junto ao Estado, como escrivães, 
investigadores, etc; 
 

 Aumentar o efetivo da Polícia Militar, de acordo com a demanda do 
município, garantindo melhor segurança na cidade e no interior;  
 

 Ampliação da frota e aquisição de equipamentos adequados para a 
execução do trabalho da Policia Militar;  
 

 Lutar pela construção e instalação da delegacia local;  



 
 Incentivar e prestigiar o comércio local;  

 
 Criação de incentivos fiscais e diversos apoios para implantação de 

indústrias no município;  
 

 Incentivo à Associação Comercial e Industrial do Município;  
 

 Divulgação de fontes de recursos para instalação de micro e pequenas 
empresas, objetivando geração de empregos;  
 

 Fazer estudo detalhado das fontes de recursos para atrair investimentos e 
gerar emprego no município;  
 

 Processamento de alimentos in natura em alimento pronto, transformados, 
com agregação de valores, envolvendo os trabalhadores rurais e urbanos 
como forma de geração de emprego e renda;  
 

 Criação da agência do Trabalhador; 
 

 Sustentação às organizações sociais: Sindicato dos Trabalhadores, 
Associações de Moradores, APMS, e demais entidades organizadas; 
 

 Criação de cooperativas de trabalhadores na construção civil, para prestar 
serviços na construção de obras públicas e particulares, gerando empregos 
para os profissionais da área; 

 
 
 
 


