
 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO ARAUCÁRIA PARA TODOS 

 

GESTÃO 2021 - 2024 
 

 

 

 

 

Queremos uma Araucária Para Todos! 

 Estamos determinados a combater a pobreza, o desemprego, a desesperança e 

todas as dificuldades impostas pela pandemia do Coronavirus, que se refletem sobre a 

nossa economia, nossa qualidade de vida e nossa qualidade de experiência humana. 

 Estamos determinados a preservar a vida, a biodiversidade, a diversidade cultural e 

promover a prosperidade e a paz. 

 Respeitando toda a história já construída pelos que nos precederam, não nos 

furtamos a nossa responsabilidade de construir o presente e deixar, como legado às futuras 

gerações, um mundo bom de se viver. 

 Este Plano de Governo reflete o olhar sobre nossa terra, inspirados pela  Agenda 

2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e pela Agenda 21 – 

Construindo a Araucária do Futuro, que foi elaborada com a participação da população de 

nosso município. 

 Sabemos que juntos nós Podemos! 

 Essa é uma expressão que evoca confiança, mas, acima de tudo, é um convite a 

ação coletiva! Vamos resgatar, com simplicidade, mas com muito zelo, os serviços básicos 

tão caros à nossa população e que são a vocação primeira do serviço público. 

 Com transparência, com democracia e a participação de nossa gente nós faremos 

uma ARAUCÁRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

Setembro/2020 



Gestão da Saúde 
 
 A área da saúde foi completamente abandonada. É inaceitável o desmonte do 
Sistema Municipal de Saúde. 
 Vamos retomar integralmente os Programas e Ações que existiam e que atendiam 
às necessidades da população. 
 Mas vamos fazer mais! 
  
- Novas Unidades de Saúde: Construir duas novas unidades de saúde, sendo uma na 
Região Norte e uma na Região Sul e mais uma Unidade 24 Horas na Região Norte; 

  
- Implantação do Sistema de Informação da Saúde – Programa Fila 0 (Zero): Com este 
sistema será feita a integração entre as informações do paciente, agendamento ou 
marcação de consultas e retornos, exames, entrega de medicamentos ou atendimento a 
domicílio ou ambulatorial. Com este SISTEMA Integrado de informações em saúde, a 
marcação dos horários para consultas, retirada de medicamento e vacinas poderá ser feito 
por aplicativo sem precisar ir à unidade de saúde. 
 
- Implantação de horário de Atendimento Diferenciado nas Unidades ou Serviços de 
Saúde: Em algumas unidades de saúde em dias estabelecidos, os horários de atendimento 
serão ampliados para atender até mais tarde.  

 
- Reabertura do NIS III 24 horas em seu endereço tradicional no Centro da cidade. 

 
- Retorno do PAI – Pronto Atendimento Infantil para o Centro da cidade, em seu 
endereço original no Antigo Hospital São Vicente de Paulo. 
 
- Hospital Municipal de Araucária-HMA: Dotar o hospital de infraestrutura e modernizar 
sua gestão para que cumpra integralmente seu nível de atenção à saúde previsto pelo SUS. 

 
- Retorno do Atendimento Domiciliar: Volta do atendimento em domicílio, a pacientes 
acamados ou que necessitam de cuidados e não podem se deslocar até a unidade de 
saúde. 

 
- Restabelecer o atendimento a serviços médicos nos postos de saúde da zona rural, 

de forma plena, inclusive com a retomada do atendimento domiciliar de idosos e portadores 

de doenças graves. 

 
- Implantação do Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher: Araucária terá um 
centro para atendimento exclusivo com uma equipe que irá cuidar do bem-estar das 
usuárias com acesso a informação e prevenção e tratamento visando o cuidado integral da 
saúde das meninas e mulheres. 

 
- Maternidade Feliz: Programa de atendimento humanizado que irá acolher as gestantes 
ao longo de sua gestação garantindo a qualidade de vida da futura mamãe e do filho durante 
a espera. Parto seguro com acompanhamento profissional e com o direito de escolha do 
tipo de parto. 

  
- CAPS AD 24 Horas: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 Horas: Tem tudo 
o que precisa para realizar o atendimento especializado de emergência: médico, psicólogo 
e leitos. 
 



- Convenio com Centros e Comunidades Terapêuticos: Tratamento aos dependentes 
de álcool e drogas que precisem se retirar de seu ambiente social por um tempo, de maneira 
a evitar os hábitos que levam ao uso e dependência química. A pessoa é tratada e, depois 
recebe o acompanhamento para sua reinserção na sociedade. 
 
- Saúde Animal: Atendimento veterinário para as famílias de baixa renda ou inscritas em 
programas sociais e para Protetores Independentes cadastrados. Realização de Mutirões 
de Castração e Vacinação. Apoio as ações de proteção aos animais abandonados ou em 
situação de rua e campanhas para evitar o abandono. 

- Retomar o Programa Saúde Móvel: Um ônibus reformulado para deslocar-se por todos 

os bairros e regiões do município, com agendamento prévio, oferecendo atendimento 

médico, oftalmológico e odontológico; 

- Saúde do Idoso: Retomar o atendimento adequado na clínica do idoso. Implantar 
programas de incentivo à prática de esportes (inclusive de competição) para os idosos, 
programas de jardinagem, paisagismo e hortas comunitárias como medidas contra o 
sedentarismo, a hipertensão, e outros males e gerando uma vida saudável na melhor idade. 

Centro de Hemodiálise: Realizar todos os estudos para a implantação de um Centro de 
Hemodiálise no Município. 
 
Vigilância, Educação em Saúde e Prevenção de Violências e Cultura da Paz: Fortalecer 
a Vigilância Sanitária e Ambiental para melhor desempenhar suas atribuições. 

 

 

Gestão da Educação 

 

- Hora Atividade: Reconhecimento de Hora-Atividade para educadoras da Educação 
Infantil; 

Valorização Profissional: Para valorização profissional e gestão democrática, 
implementar os 33% de hora-atividade; 

- Período Integral: Oferta do ensino infantil 4 em período integral (4 anos); 

- Escolas Piloto: Implantar escola(s) piloto(s) com ensino integral (contra turno) em 
localidades do município onde a população mais necessita com ofertas de atividades lúdico-
pedagógicas de sustentabilidade, educação financeira, alimentação saudável, inteligência 
emocional, informática, idiomas, trânsito, drogas, conhecimentos gerais e mundo 
globalizado; 

- Escolas Polo: Implantar duas escolas polos de 6º ao 9º ano (hoje temos mais de 200 
profissionais na rede concursados com séries finais); 

- Escola Agrícola: Construção de um novo espaço para a Escola Agrícola; 

- UCA- Um Computador por Aluno de Araucária: Visando retomar, ampliar e modernizar 
o Programa Um Computador por Aluno de Araucária - UCA: 

- Fazer a reestruturação da equipe tecnológica, 

- Revitalizar e implementar os laboratórios de informática, 

- Intensificar a formação continuada para o uso das tecnologias digitais 

- Implementação de Datashow ou Lousa Digital nas salas de aula, 



- Instalação de internet com qualidade, de preferência de fibra ótica nas unidades 
educacionais. 

- Bibliotecas Escolares Físicas e Virtuais: Construção de bibliotecas escolares com 
acesso às tecnologias digitais (bibliotecas online), valorização da leitura, com professores 
qualificados; 

- Material Didático: Estabelecer convênios com plataformas online para disponibilizar 
materiais didáticos atualizados, contribuindo com a formação continuada; 

- Formação Continuada: Quanto a estrutura profissional, intensificar a formação para uso 
das tecnologias digitais; 

- Ampliação de Vagas: Ampliar o número de vagas com a reforma, ampliação e construção 
de Unidades Educacionais 

- Uniforme Escolar: Retomar o fornecimento de uniformes escolares para os estudantes 
da rede municipal de ensino. 

 

 

Gestão Urbana 

 

- Novo Centro Industrial: Criar um novo Centro Industrial de Araucária-CIAR para abrigar 

empresas de pequeno e médio porte visando a geração de emprego. Ofertar áreas hoje 

não disponíveis para abrigar empresas de grande porte e atrair investimentos de empresas 

que trabalham com o desenvolvimento limpo visando o desenvolvimento sustentável de 

nosso município instituindo um Polo de Tecnologia Ambiental. 

A criação de uma nova economia, onde o meio ambiente e os recursos naturais, os recursos 

sociais e humanos aliado às pretensões empresariais se juntarão formando uma teia que 

tecerá um bom futuro, não só de Araucária e do Estado do Paraná, mas de toda uma nação. 

- Ciclovias: Construir ciclovias com pontos de apoio como estacionamento e infraestrutura, 

interligando áreas residenciais às áreas industrial, comercial e de serviços e aos terminais 

de ônibus e unidades de conservação para permitir o uso de modais diversificados e 

sustentáveis de transporte e mobilidade e disponibilizar bicicletas para uso em roteiros 

previamente definidos e com instalação de pontos de recolha e renovação da cessão de 

uso; 

- Calçadas:  Implementar o Programa de Reparos e Construção de Calçadas no centro e 
bairros, com padrões de sustentabilidade e acessibilidade propiciando às pessoas a 
mobilidade urbana com qualidade e segurança; 

- Novos Terminais de Ônibus: Melhorar a integração municipal de transporte, ampliando 

a frota e o número de terminais, com a construção do Terminal Norte no Jardim Industrial 

e do Terminal Sul no Jardim Planalto e construção de estações de transferência em pontos 

com grande quantidade de usuários. 

- Readequar as linhas e horários de ônibus na zona rural e zona urbana para retornar a 

oferta adequada deste serviço e utilizar o transporte coletivo como indutor do 

desenvolvimento e integração, facilitando a redução das desigualdades regionais e sociais 

no município; 



- Retomar a linha Tupi – Pinheirinho na forma como existia antes e otimizar o transporte 

urbano integrado a Região Metropolitana, a partir de um estudo que permita ampliar e 

melhorar o atendimento dos bairros de Araucária, de forma sustentável; 

- Rotatória: Construção da Rotatória da Manoel Ribas com a Carlos Zapson e em vias onde 
a avaliação técnica determine a necessidade; 

- Trevos de Acesso a Zona Rural: Pleitear junto a Concessionária de Pedágio a 

construção de trevos na Rodovia do Xisto, na entrada do Campo Redondo e onde mais for 

necessário; 

- Construir o Parque Linear do Iguaçu, dentro do quadro urbano, no trecho entre o bairro 

Tupi e Centro da cidade, margeando a cota de alagamento e Área de Proteção Ambiental 

do Rio Iguaçu. Espaços que conterão pista de rolagem de veículos, ciclovia e em pontos 

estratégicos mirantes, pistas ou trilhas para caminhada, academias ao ar livre, e outros 

espaços de esportes, lazer, contemplação, etc 

A história de Araucária está ligada ao Rio Iguaçu. Infelizmente aos poucos a cidade foi 

virando as costas para este poderoso símbolo de nossa terra. 

Por isso, é chegado o momento de resgatar a memória e re-valorizar o Rio Iguaçu que 

constitui um dos mais importantes elementos do patrimônio natural e histórico de nosso 

Município e reverenciar o grande rio, cujas margens acolhedoras permitiram que nascesse 

e florescesse nossa bela Araucária. 

- Avenida Via Parque: Abertura da Avenida Via Parque: Da rua Lourenço Jasiocha 

passando pelo Parque do Passinho e rua Papa João XXIII, seguindo pelos fundos da CSN 

até a Rua Doutor Eli Volpato. visando melhorar o trânsito da cidade desafogando a região 

próxima à Avenida Manoel Ribas e Colégio Bom Jesus, mas, principalmente oferecer uma 

rota de fuga, em caso de acidente, aos trabalhadores das empresas da região da antiga 

Fosfertil. 

- Araucária Conectada: Programa disponibiliza a internet gratuita, via Wi-Fi, nos espaços 
públicos da cidade, como as principais praças, unidades de saúde, escolas e outros prédios 
com serviços da Prefeitura. 

- Centro de Inclusão Digital: São pontos de acesso a tecnologia da informação e 
funcionam como lan-house. Servem para enviar e receber e-mails, fazer pesquisas, cursos 
e estudos na internet, escritórios virtuais e acesso a jogos eletrônicos. O sistema é 
monitorado com prevenção do acesso a sites indesejáveis e usos indevidos. A inclusão 
digital será para todas as idades. 

- Rua da Cidadania: Construção de uma rua da Cidadania na região central da cidade, em 
terreno que fica ao lado da Casa da Cultura, desde a Praça Vicente Machado até a Rua 
Major Sezino Pereira de Souza, para abrigar os serviços sociais como: Junta Militar, Cartão 
Transporte; SMAS, e outros serviços públicos além de uma área de convivência; 

- Programa Seu Bairro de Cara Nova: Medidas como construção de calçadas, asfalto, 
iluminação, arborização, sinalização viária, etc. Com a intenção de dar infraestrutura aos 
bairros e fazer com que o comércio e investidores procurem essas regiões, estaremos 
revitalizando os bairros, fazendo com que o conforto chegue a toda a cidade. 

 

 

 

 



Gestão do Trabalho e Emprego 

 

- Atração de empresas e investimentos – Retomar a política de atração de investimentos 

e empresas, visando a geração de empregos para nossa população, especialmente os 

jovens, criando estrutura administrativa adequada para interlocução com empreendedores 

e infraestrutura de nova área industrial; 

- Descentralizar o atendimento do SINE-Sistema Nacional de Empregos de forma 

regionalizada, para que o SINE esteja presente nos bairros da zona norte e sul da cidade; 

- Cursos Profissionalizantes: Retomar o desenvolvimento de programas de capacitação, 

de forma continuada, em parcerias entre a Prefeitura (SINE, Secretaria de Indústria e 

Comércio, SMAS), escolas particulares e empresas (AECIAR), aumentando a oferta de 

cursos profissionalizantes e oportunidades para o 1º emprego de jovens e adolescentes; 

- Fortalecimento do Comércio e Serviços: Grandes geradores de emprego, as empresas 

prestadoras de serviço e do comércio de nosso município receberão atenção especial, 

principalmente para superar os reflexos da pandemia do coronavirus. 

 

 

 

Gestão da Segurança 
 

 

- Vigilância 24 horas: Reativação do sistema de monitoramento e vigilância com Câmeras 
de Segurança nas vias e públicas e parques. 

 

- 1.000 Câmeras fixas: Haverá câmeras dentro dos postos de saúde, CMEIs, escolas e 
CRAS, elas serão ligadas à Central de Informática da Prefeitura pelos cabos de fibra ótica 
existentes e que serão instalados. 

 

- Fortalecimento do efetivo: Realização de treinamentos, capacitação e melhoria nas 
condições e estruturas de trabalho dos profissionais da segurança municipal. 

 

- Criação do Quartel do Comando da Guarda Municipal: Espaço físico planejado para 
atender adequadamente toda a corporação da Guarda Municipal dotando-a de todas a 
estrutura necessária para o desempenho de suas atribuições 

 

 

 

Gestão da Habitação 

 

Construção: Conjuntos habitacionais para atender as pessoas carentes e que são 
enquadradas no perfil para habitação de interesse social ou que vivem em áreas de risco.  

Regularização: Regularização fundiária de áreas de ocupação e implantação de 
infraestrutura urbana para atender a população carente. 

 



Gestão da Agricultura e Abastecimento 

 

- Armazém da Família: Reabrir e ampliar os Armazéns da Família e realizar estudo para 

viabilidade de disponibilizar produtos agrícolas locais e alimentos orgânicos; 

- Rede de Água: Implantar e estender a rede de água na área rural. 

- Agroindústrias: Apoiar o agricultor na criação de agroindústrias caseiras com a 
colocação de seus produtos na merenda escolar. 

- Patrulha Rural: Investir em equipamentos para atender os micro e pequenos agricultores 
beneficiários do uso dos equipamentos.  

- Câmbio Ecológico: Implantar, como medida urgente de enfrentamento aos reflexos da 
pandemia sobre a economia familiar, o Programa Câmbio Ecológico de troca de resíduos 
sólidos recicláveis por alimentos adquiridos de nossos produtores rurais. Sua implantação 
será gradativa e priorizará o atendimento às comunidades carentes e de difícil acesso ao 
sistema de coleta e destino de resíduos sólidos. Visa, de forma sustentável, adotar medida 
de saneamento ambiental associada à geração de renda na agricultura familiar e bem social 
às famílias assoladas pela pandemia. 

- Secadores: Reativar os secadores de cereais da área rural de Araucária. 

- Festa do Agricultor: Retomar a Festa do Agricultor e realizar festas e eventos para 
divulgar e valorizar o agricultor e a produção agrícola local. Apoiar as visitas técnicas a 
eventos em outros municípios que visem capacitação e aquisição de novos conhecimentos 
e tecnologia. 

- Apoio às Agricultoras: Programa para incentivo e apoio as mulheres da área rural com 
cursos de aperfeiçoamento e empreendedorismo voltados pra agregar valor à produção 
agrícola, fomentar a agroindústria e a produção de produtos que agreguem mais valor para 
venda. 

- Certificado de Origem: Criação do programa de padrões que irão garantir aos produtores 
locais o direito de usar uma marca com certificado de origem dos produtos que a cidade 
produz seguindo indicadores de sustentabilidade e qualidade. 

-  Programa Destaque Jovem Rural:  Premiar o Jovem com a finalidade de identificar, 
estimular e divulgar aqueles que se destacam pelos serviços na área rural. Que 
efetivamente apresentem soluções inovadoras eficazes e eficientes, que contribuam para 
o desenvolvimento e sustentabilidade da propriedade. Fazendo com que os jovens se 
sintam reconhecidos e valorizados, estimulando assim sua permanência no campo. 

 

 

 

Gestão do Esporte e do Lazer 

 

- Construção de um Ginásio de Esportes (arena esportiva) com capacidade para 4000 
pessoas para eventos de nível Nacional e Internacional; 

- Construção de 02 ginásios esportivos multi-uso nos bairros (01 no Jardim Industrial); 

- Bolsa Atleta: Ajuda financeira para alunos que tem um bom desempenho escolar e 
esportivo, valoriza os estudos e apoia a carreira de atletas; 



- Estádio Municipal: Reforma (revitalização) do Estádio Municipal Emílio Gunha do CSU; 

- Jogos Digitais: Criação do Departamento de Jogos Digitais e desenvolvimento dessas 
modalidades esportivas no município; 

- Academias ao Ar Livre: Retomar o Programa de Academias ao Ar Livre com 
acompanhamento profissional aos usuários; 

- Implantar a CãoMinhada: Atividades de esporte e lazer em datas e locais previamente 
agendadas, mobilizando as pessoas, as famílias e seus animais de estimação para a 
prática da caminhada e integração; 

 

 

 

Gestão da Cultura e do Turismo 
 

- Brilha Araucária: Programa de apoio, incentivo e valorização dos artistas, produtores e 
espaços culturais de Araucária artesanato, artes cênicas, pintura, música, dança e demais 
manifestações culturais. 

- Criação do Espaço Mulher, valorizando ações de Cidadania junto às Comunidades 

Carentes, desenvolvendo atividades de arte, artesanato e pequenas confecções entre 

outras relacionadas à Cultura. 

- Criação do CIM – Centro de Informações Municipais que deverá estar localizada em 
ponto estratégico da Cidade e terá como função atender os visitantes e mostrar os pontos 
turísticos e também outras informações úteis com uma equipe treinada para acolher e 
orientar quem procura nossa cidade por qualquer motivo. 

Turismo Rural: Reativar e criar Rotas do Turismo Rural em Araucária, Caminhos de 

Guajuvira e São Miguel e outros, valorizando a área rural e a produção agrícola, 

capacitando os profissionais e oferecendo a infraestrutura necessária; 

Construir um Centro de Eventos para a realização da Festa do Pêssego, Festa Anual 
do Pinhão e outros eventos musicais, automotivos, exposições, whorkshops,  festas da 
prefeitura, das comunidades, do comércio, da indústria, etc.; Este espaço poderá ser um 
importante centro de geração do Turismo de Negócios em nossa cidade, atendendo 
Araucária, Região Metropolitana e outras regiões do Paraná e do Brasil; 

Festas e Eventos: Retomar a realização da Festa do Pêssego, inaugurar a Festa do 
Pinhão de Araucária, retomar o Festcar e inaugurar o Festival da Canção Ecológica. 
Implementar espaços de convivência e entretenimento aos jovens e às famílias, valorizando 
as etnias formadoras da nossa cultura e promovendo o aquerenciamento de nossa gente. 

 

 

 

Gestão de Obras Públicas 

 

- Sub-Prefeituras: Recriar 04 sub prefeituras na zona rural do município, dotando-as de 

infraestrutura de máquinas, material e pessoal para dar agilidade ao atendimento das 

demandas de obras e serviços na zona rural; 



- Asfaltos e Infraestrutura Urbana e Rural: Dar continuidade e inovar na implantação de 

infraestrutura urbana e rural de forma sustentável. 

- Manutenção e Revitalização: Retomar programas de manutenção e promover a 

revitalização de malha viária e infraestrutura urbanística de maneira geral. 

 

 

 

Gestão de Pessoal 

- Cartão Alimentação: Devolver o Cartão Alimentação, nos moldes implantados 

originalmente, para dar o necessário suporte aos servidores públicos e suas famílias e com 

reflexos sobre toda a economia local; 

- Escola de Gestão e a Capacitação dos Servidores Públicos: Retomar o uso da Escola 

de Gestão para a finalidade a que foi construída e valorizar os servidores através de sua 

qualificação e formação continuada visando oferecer um serviço público de qualidade à 

população. 

  

 

 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 

- Retomar a Implantação da Agenda 21 Local: Em 2021, vamos retomar a Agenda 21 - 

Construindo a Araucária do Futuro. Foi um marco da Gestão 2001 – 2004 e que criou o 

Fórum Permanente da Agenda 21, ora desativado. 

Mais do que nunca, hoje, em meio desta pandemia e seus reflexos sobre nossa economia 

e nossa gente, precisamos perseguir o objetivo do desenvolvimento sustentável, num 

processo que integre todos os órgãos da administração direta e indireta, as organizações 

representativas do setor produtivo e demais segmentos sociais. 

 

- Implantar o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais: Com base na Lei 

Municipal Nº 2519/2012, implantar o Programa Águas de Araucária. 

Para iniciar o Programa, devem ser escolhidas áreas prioritárias como a Bacia do 

Passaúna, a Bacia do Rio Verde e a Bacia do Rio Faxinal como mananciais de 

abastecimento a serem preservados. Os agricultores e proprietários de terras nestas áreas 

e que se inscreverem no programa, receberão valores mensais em contrapartida por 

adotarem medidas de preservação conforme previsto na Lei Municipal. 

 

- Implantar o Programa de Reflorestamento de Pinheiro do Paraná (Araucaria 

angustifólia) 

Nós, araucarienses do início do século 21 e habitantes destas paragens no pós pandemia 

do corona vírus, vamos trabalhar para deixar como legado aos que vierem depois de nós, 

uma Araucária repleta de araucárias e uma lição de convivência harmoniosa do homem 

com o restante da natureza da qual ele faz parte e com uma reverência toda especial ao 

Pinheiro do Paraná, por ele nos emprestar sua sombra, seus frutos, sua madeira e até seu 

nome para nos caracterizar como habitantes deste rincão querido. 



 

- Criar um Fórum das Mudanças Climáticas e a adoção de medidas para que Araucária 

faça a compensação do carbono gerado em todas as atividades do município e medidas 

para enfrentar os efeitos já observados com as mudanças do clima. 

  

- Implantar o Programa de Hortas, Agricultura e Silvicultura Urbana 

Mediante Lei Municipal assegurar o direito à utilização de espaços públicos e privados, por 

pessoas físicas e jurídicas, para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana 

como práticas relacionadas aos processos de segurança e soberania alimentar.  

Implantar um Programa de incentivo à realização de hortas urbanas através de Associações 

de Moradores e outras organizações da sociedade para produzir alimentos mais baratos e 

propiciar atividades laborais para aposentados e demais interessados em superar o 

estresse e, eventualmente, até doenças como hipertensão, ansiedade, etc. 

 

- Implantar o Parque do Rio Iguaçu 

A área proposta para a criação do Parque Iguaçu está dentro da delimitação das 

Macrozonas de Interesse Ambiental no Município de Araucária e possui 354 hectares de 

área (177 alqueires) desde a foz do Rio Passaúna, em ambas as margens, até a Rodovia 

do Xisto e na margem direita do Rio Iguaçu partindo da Rodovia do Xisto, passando pelo 

Parque das Pontes e seguindo cerca de 1000 metros acima. 

Haverá, assim, uma ampliação enorme do índice de áreas naturais protegidas de Araucária 

em metros quadrados por habitante, atendendo o que preconiza a Organização Mundial da 

Saúde e, assim, promovendo a melhoria da qualidade de vida de nossa população. 

 

 

- Implantar o Parque do Passinho 

Trata-se de uma área de mata significativa na Rua Papa João XXIII no São Sebastião, já 

decretada como parque e que está sub utilizada. 

Cercar toda a área, fazer a regularização fundiária e implantar um Centro de Educação 

Ambiental, trilhas e outros instrumentos para que este Parque cumpra sua função de 

Unidade de Conservação propiciando lazer e educação ambiental para a comunidade. 

 

 

- Implantar o Parque José Wachovicz 

Um Decreto Estadual de Nº 5766 de 05/06/2002, publicado no Diário Oficial Nº 6244 de 

06/06/2002, cria o Parque Estadual Professor José Wachowicz, localizado na localidade do 

Rio Abaixinho, em Araucária. 

De acordo com este Decreto, este Parque compreende uma área de 119,05 hectares, 

declarada de utilidade pública e tem o objetivo de preservação e conservação da Araucaria 

angustifólia (Pinheiro-do-Paraná) bem como ambientes fluviais ligados ao Rio Iguaçu, 

proporcionando a proteção integral da diversidade biológica. 

Sua implantação será acompanhada de estrutura de recepção de visitantes, trilhas para 

visitas orientadas e educação ambiental, além de um horto para produção de mudas de 

pinheiro e será integrado ao Programa de Turismo Rural para compor um dos destinos do 

Turismo Ecológico do Paraná. 

 

 



 

- Implantar um Centro de Referência da Água no Parque Ambiental do Passaúna 

O Parque Ambiental do Passaúna fica às margens da Represa do Passaúna que abastece 

de água a cidade de Araucária e Curitiba. Com 79.992 m² constitui-se de uma área 

degradada pela obra de construção da represa e um patrimônio público que é parte 

integrante da APA (Área de Proteção Ambiental) do Passaúna. 

Por tratar-se de uma área de manancial de abastecimento em que o elemento água é 

predominante na paisagem, esse espaço físico se presta perfeitamente para a implantação 

de um Centro de Referência da Água. 

Dentre várias outras atribuições, este Centro será responsável pelo desenvolvimento e 

difusão de tecnologias de reutilização da água para uso industrial, agrícola, doméstico e de 

serviços. 

 

- Modernizar o Sistema de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Implantar o Plano Municipal de Saneamento colocando em operação uma série de 

Programas e Ações, lançando mão de tecnologias modernas e eficazes bem como a 

participação consciente da população, associando a resolução deste grave problema sócio-

ambiental a geração de empregos e renda. 

 

- Implantar o Plano Municipal de Arborização Urbana e Paisagismo Urbano 

Realizar a implantação do Plano Municipal de Arborização onde ela não existe, como na 

Avenida Manoel Ribas. Nos bairros, por exemplo, poderá ser feita em mutirão com 

associações de moradores e outras entidades sob a orientação da SMMA. Vamos retomar 

todo o processo de manejo da arborização atualmente abandonado para realizar o 

posicionamento por satélite de cada árvore e o relatório e acompanhamento informatizado 

de todas as ações de poda e demais tratamentos fitossanitários. 

 

- Política Municipal de Educação Ambiental 

Vamos instituir e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental. Criar a estrutura e 

dotá-la de pessoal qualificado para sua implantação com programas e ações como Agenda 

21 Escolar, Formação Continuada de Professores, Programa Semear e Aprender com 

Hortas nas Unidades de Ensino, Visitas Orientadas, Programa Eco Jovem, Programa Vale 

Vida, Escola no Parque, Centro de Referência da Água, Festival da Primavera, Festival da 

Canção Ecológica, etc. 

 

- Construir um Centro de Educação Ambiental e um Mirante com visão panorâmica 

da cidade 

Espaço físico adequado para abrigar o Departamento de Educação Ambiental, recepcionar 

visitantes, oferecer capacitação em educação ambiental e implementar a Política Municipal 

de Educação Ambiental. 

Ao lado do Centro de Educação Ambiental iremos construir um MIRANTE com capacidade 

para atender visitantes que poderão ter uma visão panorâmica de toda a cidade. 

Araucária ganhará mais um espaço de lazer e infraestrutura ambiental e ampliará sua 

capacidade de atrair o turismo cultural e turismo ecológico sustentável. 

 



- Implementação efetiva da Municipalização do Licenciamento Ambiental 

Conforme determina a Lei Complementar 140/2011, foi criada e aprovada a Resolução do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente, permitindo a Municipalização do Licenciamento no 

Estado do Paraná. 

Vamos dotar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental de toda a estrutura 

necessária para implantar integralmente a municipalização, contribuindo para o efetivo 

controle ambiental e a simplificação e desburocratização dos processos de licenciamento 

permitindo que aja o crescimento econômico sustentável do Município. 

 

 

 

 

Gestão da Assistência Social 
 

 

- Reestruturação da Assistência Social: Para superação dos reflexos da pandemia do 

coronavirus sobre nossa economia e nossa população, a Assistência Social voltará a 

receber infraestrutura e pessoal para atender às demandas de nossa comunidade, 

especialmente dos que mais necessitam da prefeitura. 


