PLANO DE GOVERNO 2020

PLANEJAMENTO
 Planejamento das ações das secretarias e dos departamentos municipais;
 Parcerias com instituições públicas e privadas para fomentar projetos de
interesse da comunidade e para a busca de recursos Federais e Estaduais;
 Revitalizar o parque de exposições, com parcerias para monitoramento e
segurança;
 Assessoria para planejamentos e orientações quanto à construções, reformas
e ampliações a fins de evitar irregularidades;
 Melhoria e adequação da estrutura e espaço físico do Paço Municipal,
buscando atender as normas de acessibilidade e segurança;
 Viabilizar uma fiscalização permanente de obras públicas;
 Reestruturar um novo layout para o Paço Municipal;

FINANÇAS
 Estabelecer a distribuição de recursos para as secretarias de acordo com a
Lei Orçamentaria e legislação vigente;
 Divulgação para as empresas do município quanto a Lei Municipal de
compras, junto à prefeitura, através de licitação, com o intuito de aumentar a
renda interna do Munícipio;
 Orçamento participativo, democrático e transparente;
 Informatização em rede entre todos os departamento e secretarias;
 Viabilizar projeto para incentivos fiscais para o contribuinte.

SAÚDE
 Ampliar o número de profissionais as saúde, buscando ampliação e melhorias
para os atendimentos ofertados nos Centros de Saúde e atendimento
domiciliar;
 Dar condições de trabalho e capacitações para todos os profissionais da
saúde.
 Convenio com hospitais da região para atendimento emergencial com médico
especialista, mediante encaminhamento;
 Recuperar e ampliar o atendimento médico 12/12 horas na saúde;
 Fortalecimento do programa “Saúde da Família”, buscando trabalhar a
prevenção;
 Melhoria, ampliação e equipamentos para o laboratório de análises clinicam
de Centro de Saúde;
 Intensificar o atendimento preventivo aos alunos das escolas municipais em
relação à saúde;

 Melhorias nos equipamentos e instrumentos para as clínicas dentárias
municipais, bem como aumentar o número de profissionais para atender a
demanda;
 Criar um programa de convênios para atendimento odontológico;
 Ampliação e readequação da clínica de Fisioterapia Municipal;
 Encaminhamento de dependentes químicos para tratamento em clinicas
especializadas e conveniadas;
 Palestras de orientações a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis
e uso de álcool e outras drogas;
 Implantar um programa de fitoterapia com plantas naturais;
 Ações de saúde voltadas aos caminhoneiros com atendimento diferenciado,
atendendo as suas demandas;
 Implantar entrega de Protocolo de encaminhamentos das especialidades aos
pacientes, para que os mesmos possam acompanhar seus pedidos, tanto de
exames como de consultas;
 Buscar formas de implantação da Saúde do trabalho;
 Buscar parcerias com Universidades e Faculdades, visando atendimentos
voltados à área da saúde;
 Aprimoramento na saúde do idoso.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
 Aquisição de terrenos para Incentivar a industrialização no município visando
a geração de emprego e renda;
 Fortalecer e incentivar compras no comércio de Céu Azul;
 Trabalhar em parceria com a ACICA para realização de feiras e eventos que
visam a divulgação da indústria e do comércio local;
 Disponibilizar cursos profissionalizantes a população;
 Disponibilizar cursos para industriários e comerciantes conforme suas
necessidades;
 Buscar parcerias com SEBRAE, SENAC, SENAI e outras instituições do
gênero para consultorias e treinamentos;
 Incentivar e apoiar a criação do turismo rural e ambiental do Município,
divulgando os pontos turísticos do Nosso Município;
 Criar um fundo rotativo visando o desenvolvimento municipal, comercias,
industrial, agropecuário, turístico, prestação de serviço e ao Micro
Empreendedor Individual (MEI), para fomentar a geração de empregos e
renda
 Ampliação e regularização das incubadoras industriais do Município;
 Incentivo a implantação de novas empresas no município, visando a
geração de emprego e renda.

SEGURANÇA

 Implantar um programa de monitoramento eletrônico com câmeras nos
principais pontos da cidade;
 Fortalecer a parceria com o governo do Estado buscando a ampliação do
efetivo policial para o patrulhamento no município;
 Ampliar o programa de combate ao uso de drogas com conscientização nas
escolas;
 Implantação de ouvidorias para casos de violência;
 Apoio ao Conselho de Segurança Municipal;
 Integração entre o Conselho Municipal de Segurança e o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

ESPORTE, CULTURA, LAZER E RECREAÇÃO
 Organizar e participar de eventos esportivos Municipais, Regionais, e
Estaduais, nas modalidades de: Bocha, Futsal, Futebol, Futebol Sete e
Voleibol;
 Criar as Leis de Incentivo à Cultura e Esporte;
 Organizar os Grupos de Jovens Transformadores, promovendo atividades
Culturais, Esportivas de Lazer e Recreação
 Formalizar parcerias com as Universidades e Faculdades da região, para
desenvolver projetos e programas na cultura, esporte, lazer e recreação.
 Organizar programas com atividades de lazer e recreação, que envolvam às
famílias do Município;
 Apoiar e incentivar eventos culturais e gastronômicos do Município,
conhecidos regionalmente, tais como: Noite Italiana, Kerb Fest, Café Colonial,
Porco a Paraguaia da APAE, Porco Na Grelha, Porco à Paraguaia e Italiana
da capela Santa`Ana e outros;
 Homenagear os atletas destaques esportivos à nível local, regional, estadual
e nacional através do Executivo e Legislativo;
 Adequar o espaço físico do Bosque Municipal para viabilizar projetos e
programas dos eventos culturais de lazer e recreação;
 Organizar os Jogos Interbairros (JIBA) de Céu Azul;
 Desenvolver Talentos Mirins, Juvenis, adulto e Melhor Idade através da
música, dança, teatro;
 Incentivo a Festivais de música e dança;
 Proporcionar ações e espaços que promovam o resgate de Culturas que
compõe a Comunidade de Céu Azul;
 Realizar o Natal na Praça e estendendo para as avenidas da cidade;
 Implantar o “Projeto Cultura para Todos”;
 Incentivar o Carnaval de rua e de salão;
 Reativar a Noite da Arte;
 Organizar Festividades de Virada do Ano Novo;
 Apoiar a realização de Quermesses em datas comemorativas do Município,
através de parcerias com as entidades locais;

 Equipes de rendimentos esportivos juvenil e adulto para competições da
Federação;
 Projeto esportivo cultural no contra turno escolar.

EDUCAÇÃO
 Ampliação do convênio com a AUNICA, pois trata-se da formação de
profissionais para o nosso Município;
 Valorização do quadro próprio do magistério com aperfeiçoamento profissional
e remuneração adequada;
 Ampliar programas de educação integral com contra turno diferenciado com as
escolas municipais para participação dos alunos em atividades esportivas,
culturais, de empreendedorismo e tecnológicos, bem como o aprendizado de
novas línguas já na educação básica, com integração entre as secretarias;
 Ampliar a distribuição de uniformes aos alunos;
 Gincana de educação estimulando os alunos à pratica de bias maneiras,
cidadania e ao resgate dos valores éticos e morais;
 Buscar apoio de programas de incentivo à Educação, como o programa “União
faz a Vida”, já em funcionamento no nosso Município;
 Parceria da Secretaria de Educação com Projetos Sociais;
 Ampliação dos atendimentos realizados pelo CAMU, bem como atendimentos
psicossociais aos alunos e profissionais das escolas municipais;
 Adequação da atuação dos profissionais de educação, dentro das suas
especialidades;
 Incentivar a participação das crianças na sala de aula, através de novos
métodos pedagógicos;
 Políticas voltadas para a educação de Jovens e Adultos, incentivando para o
crescimento social e profissional;
 Ampliação de vagas no CEMEI´s, para atender a demandas da população;
 Estudo para construção de novos CEMEI´s;
ASSITÊNCIA SOCIAL
 Estabelecer a parceria com as Igrejas, visando o atendimento e apoio em sua
totalidade;
 Apoiar e incentivar as entidades sociais do município;
 Buscar recursos em todas as esferas governamentais para a construção e
reforma de casas populares aos munícipes;
 Ampliação da Assessoria Jurídica para população de baixa renda;
 Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Municipais;
 Ampliação da parceria com a APAE do município, buscando o atendimento da
demanda;
 Ampliação e/ou Construção do CRAS, buscando adequação e melhoria para
atendimento da população;
 Capacitação continua para os Conselheiros Tutelares;

 Fortalecimento dos programas sociais vinculados aos Governos federais e
estaduais;
 Adequação dos benefícios sociais eventuais vinculados a secretaria de
Assistência Social.

ADMINISTRAÇÃO
 Valorização dos servidores municipais;
 Motivação e treinamento com qualificação para os servidores municipais;
 Incentivar a participação de todo o cidadão na política de gestão municipal
com liberdade de expressão;
 Priorizar os servidores estatutários para cargos de chefia e direção;
 Parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais, priorizando a reforma do
Estatuto do Servidor, bem como plano de Cargos e Carreira para os
Servidores.
 Resgatar, apoiar e incentivar a ASEMCA;
 Buscar parceria com a Copel para reativação do posto de atendimento da
mesma;
 Realizar estudo para viabilizar a reposição das perdas salariais do
funcionalismo;

VIAÇÃO E OBRAS












Programa de revitalização e construção de calçadas;
Recuperar e adequar as estradas rurais e carreadores;
Ampliar a pavimentação asfáltica, bem como, recape urbano e rural;
Manter em boa qualidade de conservação o asfalto nas vias urbanas
municipais;
Readequar e alargar pontes e bueiros;
Melhorar a sinalização e iluminação das ruas e avenidas;
Recuperação do asfalto que dá acesso a Comunidade de Nova União, bem
como, sinalização da mesma;
Melhoria e adequação do pátio de maquinas para o bem estar do trabalhador;
Buscar parceria com a Itaipu para readequação, levantamento e
cascalhamento de estradas;
Equipe de trabalho visando recuperação de estrada e carreadores, com
atendimentos continuo e regionalizado, realizando o serviço de forma efetiva;
Aquisição de um britador móvel;

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Incentivar e fomentar a agroindústria com certificação municipal;
 Plano de arborização urbana;
 Abastecedouros comunitários onde não existe na zone rural;

 Contratação de profissionais técnicos necessários para o desenvolvimento da
secretaria;
 Ampliação do programa “Cultivando Água Boa” com a Itaipu e preservação
das minas e nascentes do município;
 Melhoria no programa de conservação de solo e adequação de estradas;
 Gestionar junto aos órgãos competentes a criação de uma Universidade com
cursos voltados a área ambiental, aproveitando o Parque Nacional do Iguaçu;
 Viabilizar junto ao Governo Federal recursos para a Construção do Centro
Ambiental para a Educação e Turismo;
 Ampliação e Melhoria dos programas de aquisição de alimentos da agricultura
familiar para merenda Escolar;
 Revitalização e paisagismo das ruas e avenidas da cidade;
 Ampliar programa de horas maquinas para agricultores;
 Palestras e cursos voltados para a capacitação de agricultores – Criar o
programa “Pequenas Propriedades, Grandes Oportunidades”, visando a
diversificação das propriedades a geração de emprego e renda.
 Espaço adequado para a feria do pequeno agricultor;
 Ampliação e melhoria na coleta de lixo orgânico e reciclável;
 Incentivar e capacitar a agricultura familiar, buscando cursos e oferecendo
suporte técnico;
 Implantação do aterro sanitário;
 Ampliação do serviço de triagem e castração de animais de pequeno porte,
bem como, parceria com as ONG´s do munícipio para cuidado e proteção
destes animais;
 Implantar disque denúncia para monitorar os casos de maus tratos e
abandono de animais e adotar as providências legais quanto a execução das
leis;

