
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO   



 

 

O mundo está em constante transformação. A inovação e a tecnologia 

avançam cada dia mais rápido. Araucária precisa acompanhar esta mudança. 

Somos uma terra de grandes oportunidades e com um grande potencial para ser 

explorado. A política não pode ficar alheia a isso. Nosso plano de governo tem como 

meta o BEM ESTAR DO ARAUCARIENSE. 

 

Uma administração municipal sem plano é como uma nau sem rumo, que não 

sabe onde está, nem para onde vai. É o que se costuma chamar de “administração 

por sustos” ou “administração pronto-socorro”. Só quando o “susto” ou a 

“emergência” ocorrem é que a equipe sai correndo atrás das soluções. Ou seja, não 

há uma preparação para o enfrentamento das situações. Nas sociedades atuais, não 

se admite mais que o governo de uma municipalidade – do qual dependem milhares 

ou milhões de pessoas – possa ser conduzido sem um plano de governo, composto 

do plano global e de planos setoriais, concebidos com metodologias de 

planejamento minimamente eficazes.  

 

Através da análise deste ponto crucial para a saúde do município e da gestão 

pública já se pode avaliar o futuro e a qualidade do administrador e da administração 

que se inicia. Já se pode vislumbrar até onde chegará o governo. Se ele se candidata 

ao sucesso ou se poderá inscrever-se entre as muitas gestões que têm se arrastado 

pelo país, apenas cumprindo rotinas, atendendo emergências, executando 

orçamentos, acumulando desgastes e frustrando expectativas. 

 

Para que planejar? 

• para que a cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado; 

• para definir prioridades; 

• para evitar ações que possam levar ao desperdício dos recursos públicos; 

• para garantir o bem-estar da população; 

• para definir bem os objetivos e os planos de governo; 



 

 

• para mobilizar e incorporar todos os recursos do município em prol dos 

projetos prioritários; 

• para facilitar a busca de novos recursos nos níveis estadual, federal e 

internacional e junto à iniciativa privada; 

• para cumprir o que determinam a constituição e as leis. 

 

 

Péricles Alves Pinto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS 



 

 

1. Governança 

a) Gestão e Planejamento 

b) Tecnologia e Inovação 

 

Governança Pública é o modo em como se dirige a economia e a 

sociedade visando objetivos coletivos. O processo de governança envolve 

descobrir meios de identificar metas e depois identificar os meios para 

alcançar essas metas. Isso passa por um conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade. 

 

Assim a Governança passa pela Gestão e o Planejamento da 

Administração Pública, bem como pela implantação de ferramentas de 

Tecnologia e Inovação. 

 

a) Gestão e Planejamento 

• Reduzir no número de secretarias para otimização de processos e 

redução de custos. 

• Reduzir ao mínimo necessário de cargos comissionados. 

• Ocupar o cargo de Diretor-Geral preferencialmente por funcionário 

concursado e de carreira. 

• Implantar o programa “prefeitura nos bairros”, através do uso de 

espaço nos terminais de ônibus e escolas. 

• Constituir um grupo de trabalho para discussão e definição de 

temas importantes do presente, composto por membros do Executivo, 



 

 

Legislativo e Judiciário e membros da sociedade organizada, além de 

convidados especialistas em temas específicos. 

• Implementar a redução de gastos de custeio na administração 

pública. 

• Humanizar a relação do cidadão com o Poder Público oferecendo 

uma experiência rápida e eficiente. 

• Consolidar o governo digital de maneira integral em todas as 

Secretarias. 

• Implantar uma Secretaria Estratégica para REPAR e outras 

empresas, buscando verbas através de parcerias e habilitando a adoção de 

projetos mediante isenção de impostos federais, estudo/consultoria tributária 

gratuita disponibilizada pelo município para empresas que desejam participar. 

• Implantar treinamento e acompanhamento psicológico contínuo 

para os funcionários públicos. 

• Implementar a fiscalização das prestadoras de serviços públicos. 

• Estabelecer parceria contínua com o Observatório Social De 

Araucária. 

 

b) Tecnologia e Inovação 

• Implantar o Mapa Inteligente - Unificar todas as informações 

produzidas pelas Secretarias, principalmente as Secretarias de Educação, 

Segurança, Assistência Social e Saúde, a fim de promover a troca de 

informação visando o pronto e eficiente atendimento das demandas, 

antecipando-as e diminuindo os riscos ao indivíduo. 

• Implantar o Mapa Inteligente – Uma ferramenta de escolha para 

construção de novas creches, escolas, com novos investimentos e melhor 



 

 

distribuição pela cidade, utilizando os EIV’s e outras fontes já existentes de 

informação, evitando a indicação política como critério de escolha. 

• Desenvolver mecanismos de Gestão da Informação. 

• Implantar um novo modelo de Gestão de dados da saúde, por meio 

de um software de controle de prazos de consultas, controle de aumento de 

doenças sazonais, controle do tempo de agendamento de consulta, controle 

do tempo de espera, dando maior transparência e eficiência ao sistema de 

saúde. 

• Implantar o georreferenciamento como ferramenta de gestão do 

funcionalismo público que atende em campo para mensurar a eficiência do 

atendimento prestado em relação a abrangência, frequência, prevenção, de 

maneira a medir, corrigir, antecipar e planejar ações. 

 



 

 

 

2. Desenvolvimento Econômico 

  

O desenvolvimento econômico de uma cidade passa por uma alta 

capacidade de geração de renda, apoio ao empreendedorismo, ao contínuo 

desenvolvimento das indústrias, na qualificação e manutenção do jovem na 

região, com trabalho especializado e maiores oportunidades. 

 

• Implantar políticas que visem a atração de empresas e indústrias. 

• Incentivar o empreendedorismo através de políticas públicas 

multidisciplinares e disponibilização de estrutura para incubação de novos 

negócios. 

• Incentivar cursos de qualificação profissional, como Administração 

e Metalurgia. 

• Participação em feiras de interesse específico. 

• Incentivar o empreendedorismo no mercado municipal. 

• Incentivar o pequeno agricultor a agregar valor ao seu produto por 

meio de cursos, formação de cooperativas e total apoio técnico garantindo 

integração com turismo e cultura. 

 



 

 

 

3. Saúde 

 

Concentraremos esforços para melhorar e ampliar o acesso aos 

atendimentos especializados, como consultas e exames, passando a utilizar 

recursos tecnológicos para o diagnóstico e tratamento de doenças. Merece 

atenção o tema das violências interpessoais, especialmente em relação à 

mulher e aos idosos e a violência no trânsito, que vêm impactando a área da 

Saúde. 

 

• Implantar meios de controle para que não ocorra a falta de 

remédios e materiais básicos. 

• Reorganizar o Hospital Municipal de Araucária para que exerça 

seu pleno funcionamento. 

• Fixar quadro de nome de funcionários nos postos de atendimento 

ampliando a transparência. 

• Consolidar o uso de crachá de identificação pelos funcionários. 

• Implantar um novo modelo de gestão de dados da saúde, por meio 

de um software de controle de prazos de consultas, controle de aumento de 

doenças sazonais, controle do tempo de agendamento de consulta, controle 

do tempo de espera, dando maior transparência e eficiência ao sistema de 

saúde. 

• Implantar aplicativo para celulares para agendamento de consultas 

e controle de pacientes, gerando maior transparência nos agendamentos. 

• Instituir o passe livre de ônibus no dia das consultas fora da cidade. 

• Dar acesso preferencial na fila do ônibus no dia das consultas. 



 

 

 

4. Educação 

 

O sistema de educação deve estar preparado para receber todas as 

crianças, seus pais e se relacionar com os demais órgãos da sociedade civil. 

Nossos esforços serão na educação da primeira infância, com a integração 

entre família e escola, buscando implantar atividades extracurriculares no 

contraturno, passando princípios e valores a nossas crianças. 

 

• Implantar gradativamente o período integral nas escolas do Ensino 

Fundamental I. 

• Implantar o uso de tecnologias em sala de aula. 

• Realizar a manutenção contínua das escolas e CMEIS. 

• Implantar programa de atendimento psicológico para alunos e 

docentes. 

• Implantar o programa “Fundo Nossa Escola”, disponibilizando 

verbas para adquirir material e contratar serviços. 

• Criar nas escolas e CMEIS o cargo de Inspetor Escolar. 

• Ampliar o atendimento psicopedagógico. 

• Incrementar a merenda escolar tornando-a mais atrativa. 

• Estabelecer convênios com SENAI e SENAC. 

• Criar “barracões de ofício” para a qualificação profissional. 

 

 

 

 



 

 

5. Segurança Pública 

 

Buscamos um modelo inovador e integrador, baseado na cultura da 

prevenção. Com o apoio da Guarda Municipal direcionado à solução de 

problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego, 

comércio e indústria, esportes, turismo, cultura e lazer. 

 

• Atuar na prevenção e troca de informação com outros municípios 

e entidades de segurança pública. 

• Viabilizar a construção de um quartel definitivo para a Guarda 

Municipal. 

• Criar barreiras de câmeras nas vias de entrada e de maior tráfego 

da cidade. 

• Densificar câmeras em locais de aglomeração. 

• Implantar monitoramento interno nos ônibus nas linhas Araucária-

Curitiba. 

• Implantar Mapa da Violência com o cadastramento de ocorrências, 

verificando a correta locação de equipamentos públicos e efetivo, trazendo 

eficiência e técnica. 

• Alocação de guardas municipais em todos os espaços de lazer 

durante final de semana 

 

 



 

 

 

6. Desenvolvimento Social 

 a) Esporte 

 b) Lazer 

 c) Cultura 

 d) Turismo 

 e) Assistência Social 

 

Desenvolveremos políticas públicas que impulsionem maior igualdade 

de oportunidades e uma melhor qualidade de vida. Serão desenvolvidos 

projetos de proteção social, diminuindo a vulnerabilidade social. Faremos 

programas de desenvolvimento cultural e fomento ao esporte, turismo e lazer. 

 

a) Esporte 

• Promover torneios e campeonatos oferecendo organização, mão 

de obra e segurança. 

• Revitalizar espaços para prática de futebol. 

• Criar projeto de inclusão esportiva para portadores de 

necessidades especiais. 

• Construir a cobertura das canchas esportivas em todas as escolas. 

• Construir centro de eventos, espaço multiuso para esporte, lazer, 

cultura e atendimento público, edificação destinada a abrigar eventos 

esportivos, teatro, dança, shows, formaturas, feiras, como também sendo sede 

das secretarias de cultura, esporte, turismo, lazer, promovendo o uso contínuo 

do espaço. 

• Construir quadras esportivas com iluminação para a noite durante 



 

 

o verão e férias escolares, com apoio da Guarda Municipal. 

 

b) Lazer 

• Definir a função do Parque Cachoeira. 

• Estabelecer um calendário de atividades de lazer específicas para 

adolescentes durante ano letivo. 

• Compartilhamento do espaço público no mesmo período, de 

diversas atividades de lazer e esporte e cultura, com a presença da Guarda 

Municipal 

• Publicidade efetiva/ativa dos espaços públicos com horários e 

serviços oferecidos. 

 

c) Cultura 

• Implantar oficinas de teatro, música, dança e artes. 

• Implantar programa “a música vai para a praça”. 

• Criar um calendário oficial de eventos culturais do município. 

• Implantar o projeto “cultura sobre rodas” para levar aos bairros. 

• Realizar parceiras com empresas para criação de um grupo de 

violino, contrabaixo, cordas, fanfarra. 

• Realizar apresentação de música nos terminais rodoviários em 

dias de semana. 

• Implantar editais de patrocínio com objetivos culturais nos moldes 

aos adotados pela cidade de Curitiba. 

• Biblioteca móvel nos pontos de ônibus mais movimentados e 

terminais de ônibus 

• Caravana do cinema, telão em caminhão percorrendo os bairros, 



 

 

teatro de bonecos 

• Atrair exposições de artes, culturais e científicas. 

• Reduzir tributos para atividades culturais e esportivas inéditas na 

cidade, como: feiras, exposições, cinema, teatro, shows. 

 

d) Turismo 

• Criar o evento “Ciclo Turismo”, “Giro de Araucária”, utilizando a 

malha rural e urbana com apoio da Guarda Municipal e Secretarias de Cultura, 

Turismo, Agricultura, Esporte promovendo o espaço rural, o comércio de 

produtos, o turismo de lazer e o bem estar. 

 

e) Assistência social 

• Ofertar cursos profissionalizantes por meio dos Centros De 

Referência De Assistência Social (CRAS). 

• Estabelecer convênios com SENAI e SENAC. 

• Criar “barracões de ofício” para a qualificação profissional. 

• Melhorar a estrutura do Conselho Tutelar. 

• Adaptar o Programa “Câmbio Verde” 

• Apoiar a Rede de proteção. 

• Criar Central de Triagem de Doações. 

• Oferecer treinamento aos voluntários participantes dos Conselhos. 

• Auxílio as iniciativas de voluntariado existentes na cidade 

• Doar imóvel para implantação e utilização de todos os conselhos 

municipais com a estruturação necessária para seu pleno funcionamento. 



 

 

 

7. Desenvolvimento Urbano 

 

O crescimento ordenado e desenvolvido de Araucária passa pelo 

desenvolvimento urbano, com a adequada elaboração e aplicação das leis 

municipais. Vamos mudar a realidade e corrigir problemas pensando no longo 

prazo, um dever contínuo do planejador público. Nossas propostas para a 

mobilidade, o meio ambiente e o urbanismo são: 

 

• Estabelecer parceria com fábrica de tintas para manutenção de 

fachadas históricas ou desconto de IPTU, padrão UIP (Unidade de Interesse 

do Patrimônio) de Curitiba. 

• Criar linha de ônibus de lazer ligando os centros de esporte, 

Cachoeira-Csu-Pedro, Nolasco-Passaúna-Guajuvira e Linha Interparques. 

• Garantir a acessibilidade nas calçadas. 

• Incentivar a arquitetura "diferenciada" com isenção de taxas de 

aprovação. 

• Criar Parque das Cavas. 

• Incentivar o plantio do pinheiro do paraná na área rural. 

• Manter o Horto Municipal para a produção de mudas e educação 

ambiental. 

• Ampliar o funcionamento do centro de zoonoses. 

• Incentivar a reciclagem de resíduos sólidos. 

• Implementar a Agenda 21. 

• Reduzir o IPTU de imóvel com pelo menos 3 árvores frutíferas. 

• Doar mudas frutíferas de forma permanente às escolas municipais 



 

 

e terminais. 

• Integrar a rodovia do trecho BR-476 com PR-423 CSN-FRG (linha 

verde-metro). 

• Implantar o Trem de superfície urbano via antiga Rffsa-Tatuquara-

Csn-Czaki-Castelo Branco-Cassol-Brafer-Bettega-Terminal Capão Raso. 

• Implantar ciclovias na Zona Industrial. 

• Criar bicicletários nos terminais e parques durante o final de 

semana. 

• Capacitar os terminais para atendimento ao público como pontos 

de serviços municipais fornecendo atendimento, mini ruas da cidadania para 

abrir pedidos, protocolos ou encaminhamentos. 

• Incentivar os estudantes e comunidade em geral a participar de 

programas permanentes de educação no trânsito. 

• Aperfeiçoar e buscar novas alternativas para a circulação de 

veículos e pedestres. 

• Cadastrar áreas institucionais doadas durante processos de 

parcelamento e atualmente irregularmente ocupadas, visando uso público 

imediato através de iniciativas como hortas públicas com responsável de 

bairro ou outra iniciativa voluntária já existente no bairro. 

• Reutilizar as águas pluviais com redução de tributos em prédios 

privados 

• Revisar o plano de saneamento para garantia de água futura. 
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