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INTRODUÇÃO 

Amigo eleitor:  

 

A Coligação “FRENTE RENOVAÇÃO PARA TODOS ! Fazer o bem sem olhar a quem”, 

entra em ação para expor o Plano de Governo que são metas prioritárias de uma nova 

gestão de participação popular, com intuito de plantar boas ações e colher 

progressos futuros para o Município de Coronel Domingos Soares-PR. 

 

Jandir Bandiera  e seu vice –Liomar Antonio Bringuentti põem seus nomes para  

candidato à prefeito e vice de Coronel Domingos Soares para o ano de 2021 a 2024. 

Candidatura esta, homologada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, 

com o apoio de outras siglas partidárias, lideranças políticas e a vontade do povo em 

inovar o senário político desse município. Bandiera nascido de família humilde, trás em 

seu propósito o compromisso da inovação. Salienta, que está com um grupo unido, 

apartidário ( sem pensar somente em partidos), com pessoas do bem e que pensam e 

querem o melhor para os cidadãos que aqui residem. Em seus projetos, destaca a 

importância do desenvolvimento do município, valorizando o comércio local, 

incentivando a vinda de novas indústrias para a geração de empregos e 

consequentemente melhor qualidade de vida e bem estar das famílias. Conhecedor da 

realidade do município, pretende efetuar melhorias nas estradas para que os munícipes 

tenham segurança e tranquilidade na locomoção; Na agricultura será voltada com 

práticas sustentáveis incentivando a rentabilidade dos agricultores. Na saúde, objetiva 

prosperar e agilizar o atendimento com muita empatia, como o povo merece. A 

educação será vista com carinho, pois é com ela que serão formadas novas ideias, 

lideranças e uma sociedade crítica e participativa com futuro promissor para nossos 

jovens e crianças. E por fim, Bandiera e Lio  entendem que a cultura é um bem 

precioso comum do povo e acredita que incentivar a cultura é incentivar o progresso. 

 

Abaixo descreveremos pontos majoritários do plano de governo para esses quatro 

anos de muita dedicação a população domingosoarense:  

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

O setor de Administração é responsável pelo planejamento estratégico e 

acompanhamento do cumprimento das metas aqui citadas no plano de governo, e é, 

onde você caro amigo eleitor, terá acesso para cobrar, Interagir, com tudo o que se 

refere a administração transparente, cumprindo metas e propostas por esse governo do 

município de Coronel Domingos. 

 Administração séria, efetiva participação da população e com transparência nas 

contas públicas. 



 Melhorar e adequar o quadro de funcionários públicos e exigir destes que tratem 

o povo com o seu devido respeito. 

 Realização de concurso público para dar oportunidade aos munícipes que aqui 

habitam; além da melhoria e adaptação do plano de cargos e salários dos 

funcionários públicos municipais. 

 Pleitear um entreposto do Banco do Brasil para facilitar as idas e vindas da 

população.  

 A geração de emprego será primordial em nosso governo, incentivando a 

implantação de industrias através da redução de impostos.  

 

SAÚDE 

Na saúde, vamos ter o reconhecimento das responsabilidades sanitárias dos 

nossos munícipes e para esta consolidação o planejamento em saúde é o elo 

agregador e articulador de todo esse processo que terá como base os seguintes 

pressupostos:  

 Atendimento diferenciado com muita simplicidade e empatia para nossos 

pacientes com profissionais qualificados e com equipamentos necessários.    

 Contratação de médicos e outros profissionais da saúde, suficientes para 

atender nossa população. 

 Reativação e assistência aos postos de saúde do interior, com médicos, 

enfermeira e dentistas para fazer os atendimentos necessários. 

 Medicamento e exames disponíveis à população. 

 Atendimento em tempo integral, médico plantonista após as 17h para 

emergências.  

 Renovação de convênios com hospitais para melhorar o atendimento dos 

pacientes. 

 Contratação de albergue (Casa de apoio e pouso para os pacientes que vem do 

interior) em Coronel Domingos Soares, Palmas e Curitiba.  

 Disponibilidade de um carro para as Localidades para que o deslocamento do 

paciente seja o mais rápido possível em casos graves. 

 Trabalhar em conjunto ao Conselho Municipal da Saúde, seguindo suas metas. 

 Reativação de aparelho de raio x, ultra- sonografia entre outros.  

 Funcionamento diário do laboratório de análises clinicas. 

 Constantes programas de vacinação, exames preventivos, trabalhos com 

hipertensos, diabéticos entre outros. 

 Ênfase principal as gestantes com ultrassom na própria consulta.  

 Capacitações para os profissionais da saúde, visando agregar conhecimento na 

sua área e esse possa ser aplicado com melhor desempenho ao dia a dia dos 

pacientes.  

 Apoio as Equipes de Estratégia a Saúde da Família bem como as entidades 

envolventes a elas ( Pastoral da criança, APMI, APM, APAE,CMS), com isso 

melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. 

 Aplicação e melhoramento ao plano de carreira dos profissionais da saúde. 

 Telefone especifico para dúvidas, denúncias e atendimentos de urgência.  



 Amparar e revigorar as equipes de prevenção e conscientização, através da 

união de vários departamentos, escolas, igrejas, grupos de terceira idade. 

 Reformulação do horário de ônibus que desloca os pacientes para Pato Branco 

(um no período da manhã e outro à tarde).    

 Trazer médicos especialistas em microfisioterapia, acupuntura entre outros.   

 Construção da casa de passagens. 

 Manter e intensificar as equipes de vigilância epidemiológica, garantindo serviço 

de qualidade. 

  Manter e melhorar o programa de Saúde da Mulher, com coletas de preventivos 
do Colo Uterino, realização de exames de Mamografias, Ultrassonografias, 
atendimentos as gestantes, puérperas, garantindo recursos para prevenção de 
doenças e promoção da saúde. 

  Manter e intensificar o Programa Saúde do Trabalhador, divulgando nas 
empresas locais os direitos e os deveres dos trabalhadores para prevenção de 
agravos à sua saúde, ofertando testes rápidos, vacinas, existentes na Unidade 
de Saúde, dentre outros. 

  Viabilização e ofertas de cursos para orientação aos comerciantes, 
agricultores/produtores, disponibilizando os profissionais da saúde para o 
controle de agravos e danos à saúde. 

  Manter as equipes dos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde 
para intensificar o controle de vetores. 

  Realizar trabalhos em integração com as escolas municipais e estaduais para a 
prevenção de gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, 
uso de drogas, alcoolismo, violências domésticas, saúde bucal e violências em 
geral. 

 Viabilizar a dispensação de medicamentos e oferta de exames no geral a toda 
população. 

  Implantação de um espaço adequado e acolhedor para que o profissional 
médico plantonista permaneça na Unidade de Saúde e, em seu período de 
trabalho. 

 Sugestões para o Consórcio Intermunicipal de Saúde de inclusão as 
especialidades no TFD, conforme demanda identificada. 

  Manter os programas de vacinação, exames de preventivos, exames de 
imaginologia, bem como, Eletrocardiograma com laudo, consultas de 
Enfermagem com atenção a Saúde da Criança (Puericultura), Saúde do 
Adolescente, Saúde da Mulher e do Adulto, Saúde do Idoso, ações voltadas ao 
usuário portador de Hipertensão, Diabetes, entre outros. 

 

      EDUCAÇÃ 

A educação é um direito fundamental que ajuda a não só no desenvolvimento do 

município mas de cada ser que aqui vive. Sua importância vai além do aumento da 

renda individual ou das chance de se obter um bom emprego...Por meio da educação 

garantimos nosso desenvolvimento social econômico e cultural, formando cidadãos 

críticos e participativos numa sociedade mais justa. Para esta meta ser cumprida 

varias prioridades serão desenvolvidas para este setor: 

 Incentivo e apoio a recuperação do IDEB, com capacitações e recursos para que 

se alcance esta meta. 



  Reformulação por disciplina do ensino municipal de acordo com a BNCC (base 

nacional curricular comum) encontrando outras formas de aprendizado dos 

nossos alunos. Mudando a realização do trabalho pedagógico, efetivando as 

ações do departamento e dando total apoio financeiro para todos os recursos 

(didáticos, pedagógicos, humanos e estruturais). 

  Valorização dos envolvidos na ação educador, com o melhoramento do plano 

de carreira trazendo elevação de nível e melhorias salariais. 

  Buscar ações pedagógicas que visam o aprendizado e desenvolvimento de 

nossos crianças: tempo integral, atividades recreativas, aula de inglês, dança, 

jogos, competições intercolegiais e regionais. 

 Aprimorar os transportes escolares, e garantia de que todas as crianças tenham 

acesso a escola, independente onde moram. 

 Apoio as equipes multidisciplinares (saúde, educação, cultura, assistente social, 

nutricionista, dentista, fonoaudióloga...)  Para que estes alcancem as crianças 

mais necessitadas de determinado atendimento. 

 Eleições diretas (votos dos professores e pais) para diretores de todas as 

Escolas e Creches. 

 Construção de refeitórios nas escolas e melhoramento da infraestrutura. 

 Total apoio a criação do sindicato dos professores. 

 Criação de salas de Educação Infantil ( creches) em comunidades com 

demanda suficiente. 

  Implantação de quadros interativos nas escolas, bem como substituição dos 

quadros de giz por quadro branco. 

 Implantação do programa” Família Dentro da Escola”, através de cursos e 

atividades que envolvam os pais e estes possam ter oportunidade de aumento 

da geração de renda. 

 Lutar pela construção de um novo Colégio Estadual para a sede do município, 

bem como, arcar com ajuda de custos e mão de obra aos demais colégios 

estaduais.  

 Distribuição de kits de materiais escolares, incluindo material didático, mochila, 

uniforme padronizado de cada escola. 

 Ampliar a qualidade de merenda escolar com compra direta dos agricultores da 

região e do comercio local, com alimentos nutritivos e saudáveis.  

 Construção de novas salas de aula, bem como total apoio financeiro no que se 

refere a reparos das escolas. 

 Implantação de parquinhos nas escolas, para as crianças poderem brincar pois, 

brincadeiras saudáveis, fazem parte de um melhor aprendizado. 

 Implantação de sala dos professores com computador e impressora para melhor 

preparar suas atividades.    

 Ampliação de sala de recurso e sala de apoio em todas as escolas que 

necessitarem, em período contrário ao que o aluno estuda. 

 Criação de cursos profissionalizantes voltados para a realidade local. 

 Apoio aos estudantes do ensino superior. 

 Laboratório de informática nas escolas seriadas. 

 Implantação do ensino EJA para adultos, onde houver demanda.  

 Palestras para os pais e filhos, onde estes, vão para a escola conhecendo  os 

valores da sociedade . 



 Continuar com  parceria da polícia em relação a patrulha mirim e tentar estender 

esse projeto as comunidades do interior ( educação junto com segurança). 

 Programa de recuperação de conteúdos em 2021 (em decorrência do ano 2020 

causado pela pandemia do covid-19). 

 Aprimorar a carga horária dos professores municipais para subsidiar um dia sem 

vínculo. 

 

AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE 

 A agricultura e o meio ambiente são nomes indissociáveis, com o primeiro é que 

podemos aplicar as práticas do segundo, buscando maximizar o potencial que a 

natureza tem a oferecer. As metas a serem aplicadas para esses departamentos são:  

 Desenvolvimento de palestras mensais de fácil entendimento para os pequenos 

e médios agricultores, incentivando-os a não sair da atividade. 

 Incentivo aos agricultores para a produção e melhoramentos da renda familiar. 

Através de cursos de aperfeiçoamento, acompanhamento técnico e 

desenvolvimento da FEIRA DO AGRICULTOR. Para poderem ter retorno 

lucrativo do que se produziu e assim melhorar a qualidade de vida dos nossos 

agricultores. 

 Incentivar a produção da bacia leiteira, suíno cultura, avicultura, psicultura entre 

outros através de parcerias na integração da indústria e produtos. 

 Construção de um centro de eventos, pista de arremate e feira da indústria e 

comércio para facilitar a comercialização de gado no município. 

  Dentro do meio ambiente, o controle de zoonoses e procriação animal 

implantação de um castramóvel.  

 Desenvolver um cronograma para reparos nas estradas para que sejam 

recuperadas no momento certo, momento esse pouco antes da colheita para 

que nosso produtor tenha boas condições de escoamento de se produto, 

revisando também pontes e bueiros que estejam aptos e que deem segurança 

para o transporte. 

 Incentivo às associações produtores de orgânicos já existentes em nosso 

município.  

 Criar uma comissão para tentar buscar junto às empresas das áreas 

alimentícias, parcerias para a colocação e integração de nosso pequeno 

produtor. 

 Tentar buscar recursos junto aos deputados ou ministérios para formação de 

agroindústrias pequenas através de associação de produtores seja derivado do 

leite etc. 

 Ainda na agricultura, procurar informação e dar incentivo para o plantio de 

oliveiras para termos mais uma alternativa de renda para o pequeno agricultor. 

  “Porteira dentro” 10 horas máquina hidráulica e 10 horas de retroescavadeira e 

um caminhão caçamba para fazer os serviços nas propriedades o restante 

subsidiado pela prefeitura, anualmente. Esse trabalho será realizado com duas 

equipes. 

 40 Toneladas de adubo orgânico espalhado gratuitamente todos os produtores 

de leite 



 Prestação de serviço aos agricultores 2 veterinários, 1 para fazer os 

atendimentos nas propriedades gratuitamente, outro veterinário para fazer a 

vacina da Brucelose, 2 técnicos agrícolas e 1 engenheiro agrônomo para dar 

assistência técnica aos nossos Produtores Rurais, fazendo visitas nas 

propriedades e proporcionando cursos de aperfeiçoamento aos produtores. 

 Reativação do viveiro de mudas para produção de mudas de eucalipto, pinus e 

outras árvores nativas, e mudas de hortifruticulturas subsidiadas com valores 

simbólicos; 

 Pleitear verbas juntos aos órgãos estaduais e federais para requisição de 

calcário para nossos Produtores Rurais; 

 Reativar o laboratório de exames de Brucelose e tuberculose para Diminuir 

custos para nossos produtores; 

 Requerer um abatedouro Municipal de suínos e bovinos com autorização federal 

(SIF) para que os nossos produtores consigam comercializar seus produtos para 

melhorar renda na agricultura familiar. 

 Assistência a todas as associações do município, com ajuda de custo de 50% da 

mecânica dos equipamentos agrícolas, bem como incentivo ao funcionamento 

do CMDR (conselho municipal de desenvolvimento rural). 

 Suporte e apoio para fornecedores de hortaliças ajudando nas estufas. 

 Dar continuidade no programa de compra direta do agricultor para merenda 

escolar 

 Pleitear junto ao governo uma camionete para associação de produtores 

orgânicos do município, para facilitar o transporte dos produtos.  

 Viabilizar projetos de credito rural para as diversas atividades junto a EMATER e 

as cooperativas em geral. 

 

INDUSTRIA E COMÉRCIO (EMPREGO E RENDA) 

 A geração de emprego será primordial em nosso governo, incentivando a 

implantação de industrias, onde a criação de empregos agrega valores a renda per 

capta dos nossos munícipes, com isso o comercio local objetiva a criação e ampliação 

de grandes negócios. As metas do plano de governo a serem seguidas são:  

 Incentivo às empresas já existentes em nosso município. 

 Criação de incentivos fiscais, baixando o valor dos impostos municipais e 

diversos apoios para implantação de indústria e comercio. 

 Despertar o interesse de novas empresas para se instalar em nosso município, 

com terreno barracões subsidiado na área industrial. 

 O pagamento dos funcionários públicos será liberado no início da semana, para 

oportunizar o gasto no comércio local. 

 Propor as empresas Chopim e lavrama um acordo de liberação de funcionários 

para que os mesmos possam vim contribuir com os gastos no comercio local. 

 Manter parceria com Senac para realização de variados cursos na área do 

comércio. 

  Geração de emprego será prioridade no nosso governo, através de um plano de 

estudo para viabilizar o tipo de empresa que melhor se adapte em nosso 



município e que esta possua mão de obra qualificada e garantida para que 

possam melhor remunerar seus funcionários. 

 Lutar pela criação da agencia do Trabalhador.  

 Apoiar a Legislação Fundiária dos loteamentos urbanos, para que se possa 

regularizar em meio a documentação essas áreas. 

 Implantação de agroindústrias visando transformação dos produtos in natura 
para agregação de valores em diversas atividades agrícolas produzidas no 
município. 

 

 

OBRAS  E INFRA ESTRURURA 

 São um conjunto de elementos que estimulam o desenvolvimento 

socioeconômico do município, pois é através deles que as empresas desenvolvem 

seus negócios para aumento da produção, logo impacta diretamente no número de 

novos empregos o que reduz a pobreza entre a população. Para isso as metas são as 

seguintes: 

 Restauração, readequação e cascalhamento das estradas para que os 

munícipes tenham segurança e tranquilidade na locomoção, para melhor 

conservação  bem como a  CONSTRUÇÃO de pontes e bueiros em más 

condição. 

 Viabilizar um salário digno e justo os nossos funcionários. 

 Continuar a pavimentação asfáltica da estrada que liga a cidade de Coronel 

Domingos Soares até a ponto do chopim. 

 Implantação de conjuntos de casas populares. 

 Viabilizar o acesso a implantação da internet na área rural. 

 Pleitear Construção da rodoviária municipal para melhor acomodar nossos 

munícipes. 

 Melhorar iluminação pública e a vista de nossa cidade.  

 Aquisição de um terreno para o cemitério municipal para o descanso eterno dos 

entes queridos. 

 Construção de pontos de ônibus no interior. 

 Intermediar junto as empresas de ônibus, para que estas melhorem o transporte 

particular no interior das localidades. 

 Implantação do sistema de saneamento básico principalmente a rede de esgoto. 

 Aquisição de um caminhão de lixo e com este fazer uma coleta seletiva incluindo 

as principais localidades do interior. 

 Compras de máquinas e equipamento destinadas ao melhoramento das 

estradas. 

 Construção de um parque ecológico e lazer com pista de ciclismo, caminhadas, 

quadra de areia entre outros. 

 Melhoramento da praça municipal com parquinho para as crianças adaptados 

para todas as gerações. 

 Construção de um centro de eventos para realização de bailes, formaturas, 

aniversários, casamentos, entre outros. 



 Aquisição de um caminhão limpa fossa, com taxas acessíveis a população (em 

torno de R$ 35,00). 

 Buscar recursos para terminar a pavimentação de todas as ruas da cidade.  

 Construção de quiosques na praça central. 

 Manter a patrulha da limpeza e embelezamento da cidade, organizando 

passeios público, avenidas e ajardinamentos. 

 Construção de poço artesiano nas localidades que apresentam dificuldades em 

relação a falta de água.  

    

 

SEGURANÇA PÚBLICA  

No momento que estamos vivendo, a atenção da segurança pública será primordial em 

nossa gestão, bem como aporte de recursos financeiros para garantir a ordem e 

combater a criminalidade. 

 Reivindicar um caminhão pipa para eventuais incêndios. 

 Pleitear a construção da delegacia civil e uma cadeia pública. 

 Aumentar o número de policiais no município, dando total apoio aos agentes 

policiais que aqui se deslocam para prestar seus serviços. 

 Agilizar junto a delegacia civil, para que os boletins de ocorrência sejam feitos 

aqui no município e não seja necessário deslocamento até Palmas. 

 Implantação de cursos de agentes de segurança para quem se adapte a essa 

profissão.  

 Ampliação da frota e aquisição de equipamentos adequados para a execução do 

trabalho da Policia Militar. 

 

    AÇÃO SOCIAL 

O Departamento de Ação Social deve estar estruturado com profissionais capacitados 

para melhor atender nossa população em relação a política municipal de 

desenvolvimento, assistência e promoção social. 

 Executar o planejamento, supervisão das atividades sociais programas do 

governo junto à população. 

 Realizar o levantamento dos problemas sociais do município, localizando os 

pontos críticos e tomando as devidas providencias necessárias, com assistência 

e promoção social das famílias carentes. 

 Incentivo total a melhor idade, desenvolvendo encontros que envolvam a saúde 

e o bem estar, em todas as localidades e  disponibilizando passeios para os 

grupos da melhor idade.  

 Faremos o recadastramento da bolsa família do município. 

 Incentivo aos clubes de mães das Comunidades, com cursos diversos em várias 

áreas inclusive para a população. 

 Total apoio a pastoral da criança e ao CRAS no que for preciso. 

 Pleitear a instalação de um POSTO DO INSS permanente no município.  



 Trabalhar em parceria com todos os CONSELHOS SOCIAIS, viabilizando 

soluções práticas para o meio familiar, educacional e social. 

 Contratação de uma equipe multidisciplinar (Assistente social, psicóloga e 

pedagoga) especifica para a comunidade escolar. 

 Proporcionar projetos que visem o desenvolvimento das crianças, adolescentes 

e jovens bem como a integração na sociedade e ao primeiro emprego.  

 Combater o abuso e maus tratos dos idosos, crianças e adolescentes.  

 Disponibilizar um advogado para pessoas carentes em relação as orientações 

jurídicas. 

 

   CULTURA E TURISMO  

A Cultura é responsável pelo resgate e proteção dos patrimônios históricos, artísticos e 

culturais do nosso município. Assim sendo as metas a serem desenvolvidas por esse 

departamento serão o seguinte:  

 Executar o calendário cultural de CDS Junto com todas as entidades. 

 Resgate da cultura Regional, através de festivais valores da terra, implantação 

de um Coral  e outras atividades que envolvem a cultura do município . 

 Implantação de uma área de lazer para jovens e adolescentes, com projetos 

sociais. 

 Resgate do registro da cultura da história de Coronel Domingos Soares. 

 Desenvolvimento de atividades alusivas ao Aniversário do município. 

 Construção do centro de eventos e o portal de entrada, revitalizando a nossa 

cidade. 

 Proporcionar o resgate cultural dos sítios arqueológicos descobertos em nosso 

município. Tornando esse um atrativo a mais para visitações, além da 

importância histórica que será resgatado dos povos que aqui viviam. 

 Valorização das nossas belezas naturais, incentivando implantação de pontos 

turísticos e com isso aumentar o fluxo de visitantes para nossa região, 

consecutivamente melhorias no comercio local, além de preservação ambiental 

dessas áreas. 

 Atribuir cursos diversos que facilitem e despertem o interesse e o bem estar das 

pessoas (instrumentos musicais, pintura, dança, capoeira, caratê, entre outras). 

 

    ESPORTE 

Nos dias atuais em que a violência se tornou banal a sociedade, o esporte é 

visto como um meio de reter essa violência, tirando os jovens, adolescentes e crianças 

das ruas e dando-os o prazer de competir e ter alegria integrando cada um de volta à 

sociedade. Além de ser um atrativo de atividade física é um fator primordial na vida da 

maioria das pessoas. A constituição de 1988 garante o Esporte e lazer como direitos 

fundamentais para a garantia do desenvolvimento social. A partir desta, esporte e lazer 

passaram a ser direito social de todos os cidadãos brasileiros. Direito este que está 

presente na lei orgânica do município de Coronel Domingos Soares e do Estado do 



Paraná. Em meio estes pressupostos as metas do departamento de esporte serão os 

seguintes: 

 Fazer nas comunidades, quadras de futebol, futebol 7 (suíço).   

 Construção de quadra de voleibol de areia.  

 Incentivo a campeonatos de várias modalidades Intermunicipais e regionais.   

 Projetos que incentivem nossos jovens e crianças a serem《 Bom de Bola - Bom 

de Escola. 

 Investir nas categorias de base do município com responsabilidade e 

promocional da área.  

 Incentivo e apoio às associações de futebol do município. 

 Realização de campeonato integralizando a sede e as comunidades. 

 Melhorias no campo de futebol suíço na sede com construção de 

arquibancadas. 

 Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre 

escolas);  

 Ampliação do número de modalidades atendidas pelas escolinhas, atendendo 

Centro, bairros e interior. Envolver profissionais da educação, focando a 

formação do cidadão pleno, para que cada um possa construir seu próprio 

futuro; 

  Buscar parcerias com os órgãos estaduais e federais, para adquirir um ônibus 

exclusivo para viagens de estudo e intercâmbios culturais e esportivos;  

  Criação do Programa Bolsa Atleta, em parceria com o Ministério dos Esportes, 

para dar ajuda de custo para os atletas que representam o município em 

competições regionais e estaduais;  

  Implantação de academias ao ar livre sob a supervisão, em horários 

agendados, de um profissional de educação física, com atividades recreativas; 

  Implantar o Projeto Revela Talentos, com potencialização de jovens atletas nas 

diversas modalidades esportivas;  

 Promover eventos esportivos e de recreação com as pessoas da terceira idade e 

incentivar a participação dos nossos idosos em competições regionais e 

estaduais;  

  Criar um Calendário Esportivo Municipal atendendo a zona urbana e rural sob a 

responsabilidade do Departamento de Esporte do Município; 

 Criar projeto que vise a política de esportes integradas a outras áreas, 

associados à terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas que participam 

dos programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e incluir as pessoas 

portadoras de necessidades e outros; (pode ser feito em parceria com o DP de 

Saúde). 

 Apoiar as práticas esportivas nas escolas municipais, começando pela iniciação 

esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga escala e em 

diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte competitivo. 

 Implantação de escolinha de judô;  

 Reforma do ginásio João Maria Alves Taques;  

 Adequar os espaços existentes nas comunidades do interior para atividades 

esportivas trimestrais organizadas pelo departamento de Esportes; 



 Disponibilizar espaços dentro do ginásio para atividades como Xadrez, Tênis de 

Mesa e Badminton);  

 Viabilizar o acesso ao ginásio, com presença de profissional de Educação 

Física, para prática de atividade esportiva nos finais de semana;  

 Informar a população dos benefícios da prática regular de atividade física; 

 Conservar a infraestrutura atual com estrutura que permita a realização de 

eventos esportivos (banheiros com chuveiros, vestiários, etc.);  

 Capacitar e atualizar os profissionais de Educação Física em cursos específicos; 

 Adquirir materiais esportivos de qualidade e em quantidade suficiente para as 

unidades da rede pública de ensino; 

 Jogos escolares devem refletir a realidade do trabalho pedagógico realizado 

pelas unidades de ensino; Incluir, nos jogos escolares, esportes praticados na 

escola;  

 Relatórios anuais sobre atendimento e avaliação das atividades em andamento; 

 Instalar placas de orientação nas academias ao ar livre, sobre o uso dos 

aparelhos de ginástica;  

 Construir e implantar mesas e bancos para jogos de mesa próximos às 

academias de ginástica ao ar livre, praças e locais de lazer na cidade;  

 Estimular apoiar torneios de jogos de mesas e jogos de Bocha;  

 

 

 

 

 


