
Agricultura e Meio Ambiente 

 
➢ Produtores rurais 

o Incentivar e subsidiar, de forma IGUALITÁRIA os Produtores Rurais; 

o Propor e implantar um Plano de Trabalho visando atender à demanda por 

máquinas e serviços de estruturação da propriedade rural; 

o Empenhar-se para a aprovação, de tal plano, na Câmara Municipal. 

 

➢ Plantão para Emissão de Notas do Produtor Rural e Guias de Trânsito Animal 

o Ampliar o horário de atendimento do setor de emissão das Notas Fiscais de 

Produtor Rural e Guias de Trânsito Animal, incluindo plantão para 

atendimentos nos finais de semana e feriados. 

 

➢ Cadeia produtiva do agronegócio 

o Fomentar políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento de toda cadeia 

produtiva do município. 

 

➢ Feira do Produtor Rural 

o Aprimorar a estrutura do espaço onde é realizada a Feira do Produtor Rural; 

o Fortalecer e incrementar a Feira do Produtor Rural na sede do Município; 

o Analisar a viabilidade de promover a Feira nos distritos; 

o Ampliar o número de feirantes, promovendo a geração de renda com a 

comercialização de produtos do nosso município. 

 

➢ Capacitação dos produtores rurais 

o Proporcionar aos agricultores cursos de capacitação em gestão da 

propriedade, processos produtivos, cooperativismo, entre outros, a fim de 

aprimorar suas técnicas de produção.  

 

➢ Melhorias nas vias internas de acesso às propriedades rurais 

o Promover e viabilizar melhorias nos acessos às propriedades rurais do 

Município, valorizando as localidades e facilitando o escoamento da 

produção. 

 

➢ Coleta seletiva de lixo nas áreas urbanas e rurais do Município 

o Expandir e incentivar o hábito de separação do lixo (materiais orgânicos dos 

recicláveis), através de campanhas na comunidade e nas escolas; 

o Fomentar ações para incentivo do princípio dos 3 R´s (reduzir, reutilizar e 

reciclar), no intuito de melhorar o comportamento da população quanto a 

produção e destinação de seus resíduos; 

o Implantar a coleta seletiva nas localidades que não possuem este tipo de 

serviço; 

o Implantar programa de troca de material reciclado por verduras (propor a 

horta municipal) ou alimentos. 

 

➢ Preservação e manutenção de nascentes e reservas de mata ciliar por parte dos 

proprietários de áreas rurais 

o Criar e viabilizar programas de incentivo para que os proprietários de áreas 

que possuam nascentes e/ou mata ciliar as protejam e preservem. 

 



➢ Políticas educacionais de preservação ambiental e sustentabilidade 

o Incentivar projetos voltados à Educação Ambiental, despertando em crianças 

e adolescentes novas concepções e atitudes de responsabilidade ambiental. 

 

➢ Criação de grupo/conselho para implementar o programa ODS - Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

o Motivar e organizar a criação de um grupo/conselho comunitário 

direcionado a realização de ações relacionadas aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

➢ Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno 

Porte no Estado do Paraná (SUSAF-PR) 

o Implementar efetivamente o SIM (Sistema de Inspeção Municipal), 

possibilitando a adesão ao SUSAF-PR, e abrindo possibilidades para a 

comercialização dos produtos em todo o Estado. 

 

➢ Parcerias com entidades externas 

o Ampliar as parcerias com entidades externas como:  Itaipu Binacional, 

Governo do Estado e Governo Federal, para o desenvolvimento de projetos 

que beneficiem os produtores rurais (aquisição de novos equipamentos para 

as associações, projeto de conservação de solo, entre outros). 

 

➢ Realização de feiras, exposições e eventos em geral voltados à valorização do 

agronegócio 

o Organizar e realizar eventos que proporcionem:  oportunidades e 

potencialização de negócios, fortalecimento e divulgação de produtos, marcas 

e empresas, trocas de experiências e tecnologia, diversão etc... 

 

➢ Uso de tecnologias limpas e renováveis nos prédios públicos municipais 

o Desenvolver e incentivar projetos voltados para a redução do consumo de 

energia e água nos prédios públicos, em conformidade com a legislação e as 

novas demandas de sustentabilidade ambiental. 

 

➢ Conectividade na área rural 

o Expandir e melhorar o sinal de telefonia móvel e internet nas áreas rurais do 

município. 

 

➢ Programa de Apoio a Piscicultura 

o Criar e executar um levantamento técnico e econômico sobre a piscicultura no 

Município, identificando obstáculos e problemas, o que facilitará o planejamento 

de políticas públicas para beneficiar o setor. 

 

➢ Estradas rurais e pontes 

o Promover a recuperação e pavimentação de pontes e estradas vicinais, 

proporcionando ao munícipe, que vive na zona rural, qualidade de transporte e 

consequentemente, o melhor escoamento de alimentos e da produção; 

o Pavimentar com pedras irregulares, ou quando possível asfalto, no mínimo 40 

Km de estradas rurais durante o mandato. 

 

 



Assistência e Desenvolvimento Social 

 
➢ Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

o Reestruturar o CRAS, realizando aquisição de equipamentos, melhorias nas 

instalações e demais benfeitorias, beneficiando os profissionais e as pessoas que 

buscam auxílio. 

 

➢ Grupos de Convivência da 3ª Idade 

o Ofertar atividades que valorizem e fortaleçam a inserção social dos idosos; 

o Disponibilizar transporte para participação em eventos da 3ª idade fora do 

município; 

o Ampliar as ações dos Grupos de Convivência; 

o Criar ações que fortaleçam o bem-estar e a saúde dos idosos. 

 

➢ Acesso à serviços públicos às famílias carentes 

o Desenvolver ações que esclareçam e informem à população os serviços, projetos 

e políticas públicas das quais tem direito; 

o Facilitar a inserção das famílias nos serviços, programas e projetos ofertados. 

 

➢ Programas de Profissionalização 

o Elaborar e implantar, em parceria com o “Centro Municipal de Qualificação 

Profissional”, programas de profissionalização, com o intuito de oferecer 

condições para que os participantes conquistem autonomia financeira. 

 

➢ Oficinas temáticas 

o Proporcionar aos usuários da Assistência Social oficinas temáticas, com objetivo 

de esclarecer e prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, agregando 

conhecimentos e habilidades para geração de renda e mudança de condição. 

o Expandir a capacidade de atendimento dos programas ofertados pela pasta; 

o Intensificar a execução e atendimento em programas contra a todas as formas de 

violência, negligência sexual, física e psicológica, a criança, adolescente, mulher 

e idoso. 

 

➢ Prevenção do uso de Drogas 

o Desenvolver, com apoio das áreas de educação, saúde, esportes e cultura, ações e 

projetos socioeducativos direcionadas à prevenção do uso de drogas. 

o  Direcionando-as, principalmente, a crianças e jovens. 

 

➢ Projeto de Incentivo a construção civil 

o Viabilizar a elaboração e distribuição gratuita de projetos arquitetônicos, plantas 

baixas de moradias populares e fornecimento de acompanhamento técnico durante 

a obra. 

 

Cultura e Turismo 

 
➢ VALORIZAR as “Identidades/símbolos” do Município 

o Realizar campanhas publicitárias para divulgação das “identidades/símbolos” 

do nosso Município: orquídeas, peixes e arrancadão de tratores; 



o Priorizar o repasse de informações relevantes que valorizem o patrimônio 

cultural e natural do município. 

 

➢ Turismo no município  

o Realizar um estudo de levantamento das potencialidades turísticas do nosso 

município; 

o Formular e executar políticas públicas para incentivar o setor; 

o Incentivar o turismo rural, através de incentivos a agricultores que queiram 

ingressas na atividade.  

 

➢ Museu Municipal 

o Fundar o Museu Municipal de Maripá; 

o Resgatar o patrimônio histórico e cultural do município; 

o Divulgar e apresentar o Museu Municipal como um atrativo turístico. 

 

➢ Programas direcionados para os Jovens 

o Elaborar e executar ações com intuito de envolver e atender os anseios dos 

jovens maripaenses; 

o Incentivar às atividades culturais, esportivas, sociais, educacionais, turísticas e 

tecnológicas voltadas a tal público; 

o Gerar oportunidades de desenvolvimento profissional e acadêmico. 

 

➢ Teatro Municipal 

o Promover, com frequência apresentações artísticas e culturais para toda a 

comunidade;  

o Usufruir da estrutura do Teatro Municipal para ofertar oficinas de música, dança, 

teatro, artes visuais etc... 

 

➢ Valorização da Cultura 

o Fortalecer e ampliar as oficinas de: canto, dança, artesanato, aulas de língua 

alemã e demais atividades culturais, valorizando os talentos locais. 

 

➢ Atrações culturais 

o Subsidiar atrações culturais; 

o Incentivar os artistas que participam das oficinas culturais a se apresentarem em 

eventos dentro e fora do município; 

o Promover atrações itinerantes (realizar eventos nas comunidades); 

o Implantar uma agenda permanente de atrações e eventos culturais na Sede e nos 

Distritos, facilitando o acesso à informação, despertando o gosto pela cultura e o 

aprimoramento cultural da comunidade. 

 

➢ Banda e Fanfarra Municipal 

o Valorizar e incentivar a “Banda Municipal”; 

o Comprar novos instrumentos (aconselhar-se com os integrantes da Banda); 

o Estimular a participação em eventos locais, regionais, nacionais e intercâmbios 

culturais; 

o Implantar a Fanfarra Municipal, com o intuito de aproximar as escolas com a 

comunidade. 

 

 



➢ Grupo de Teatro e o Coro Municipal 

o Incentivar a criação de um Grupo Teatral e do Coro Municipal, visando despertar 

o gosto pela arte em crianças, jovens e adultos do município. 

 

Educação 

 
➢ VALORIZAR os Profissionais da educação 

o Compromisso: revisar o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação e adotar 

medidas para compensar, gradativamente, a perda salarial dos últimos anos.  

 

➢ Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

o Fortalecer o Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, 

através de cursos de aperfeiçoamento, ofertados pela Secretaria e ou por meio de 

parcerias; 

o Ofertar oficinas e incentivos para que os docentes participem de eventos internos 

ou externos. 

 

➢ Conselho Municipal de Educação 

o Fomentar a discussão sobre questões pertinentes a educação. 

 

➢ Infraestrutura das Escolas  

o Modernizar as Escolas Municipais e o Centro de Educação Infantil, equipando-

as com kits multimídia (projetor, tela de projeção, computador e caixas acústicas) 

em todas as salas de aula; 

o Construir/Readequar os espaços e mobiliários de salas de aula e bibliotecas; 
o Ampliar o acervo de livros e melhorar a qualidade da conexão com a internet.  

 
➢ Quadras poliesportivas das Escolas 

o Construir uma quadra poliesportiva no Centro Municipal de Educação Infantil; 

o Analisar a viabilidade de construir uma quadra poliesportiva para a Escola 

Municipal Eça de Queiroz no distrito de Vila Candeia; 

o Realizar melhorias na quadra da Escola Pedro Álvares Cabral no Distrito de 

Pérola Independente. 

 

➢ Projeto Escola do Futuro 

o Formatar e implantar o projeto; 

o Investir na capacitação dos professores; 

o Adquirir recursos tecnológicos necessários para implantar laboratórios de 

robótica e de ciências nas escolas, potencializando o processo de ensino-

aprendizagem e a criatividade das crianças. 

 

➢ Participação Família na Escola 

o Apoiar atividades que visam aproximar as famílias do ambiente escolar; 

o Incentivar e promover estratégias e que integrem a família e a escola; 

o Abrir os espaços das escolas (quadras, laboratórios de informática, bibliotecas, 

etc...) para a comunidade com a realização de cursos, atividades esportivas etc... 

 

➢ Inspetor Escolar 

o Promover processo de seleção para a função de Inspetor Escolar; 



o O profissional contratado deverá auxiliar os trabalhos na Escola Municipal 

Professor Leopoldo Kuroli e será responsável por ajudar no embarque e 

desembarque de alunos nos ônibus escolares e realizar pequenos reparos nas 

instalações da escola. 

 

➢ Transporte escolar 

o Readequar as rotas de transporte escolar com base nas distâncias percorridas; 

o Instalar ar condicionado nos ônibus escolares, garantindo maior comodidade 

para os alunos.  

o Ampliar o subsídio para o transporte de estudantes de cursos profissionalizantes 

e universitários; 

o Analisar viabilidade de oferecer um veículo exclusivo para transporte de alunos 

com necessidades especiais. 

 

➢ Atendimento Especializado  

o Expandir e fortalecer ações focadas a educação especial; 

o Ampliar a educação de jovens e adultos;  

o Fomentar as ações e os atendimento a estudantes com altas habilidades. 

 

➢ Atividades extracurriculares nas unidades de ensino 

o Promover atividades extracurriculares como: aulas de dança, música, momentos 

de leitura, hortas comunitárias, entre outras, contribuindo assim, com o processo 

de formação integral do estudante. 

 

Esporte e Lazer 

 
➢ Departamento de Esportes 

o Organizar o Departamento de Esportes; 

o Identificar, valorizar e promover as atividades esportivas do município. 

 

➢ Projeto Despertando Talentos 

o Em parceria com Universidades/Centros Esportivos, implantar o “Projeto 

Despertando Talentos”. O projeto será desenvolvido durante o período das férias 

escolares e pretende incentivar a prática esportiva, além de, identificar e 

orientar jovens talentos e permitir que estes tenham uma atividade direcionada 

e significativa. 

 

➢ Eventos Esportivos 

o Promover parcerias com federações esportivas e sociedade civil, objetivando a 

realização de eventos esportivos para o município;  

o Estimular o esporte local e regional, atrelando-o ao turismo; 

o Incentivar a realização de Campeonatos Municipais nas diversas modalidades 

esportivas, estabelecendo regularidade quanto ao período do ano em que são 

realizados; 

o Ampliar a participação das equipes, famílias e do público em eventos, através de 

divulgação e promoções. 

 

➢ Programas esportivos para a 3ª idade  

o Desenvolver e promover ações/atividades esportivas direcionadas ao público 

idoso/3ª idade;  



o Ofertar as atividades de: caminhada, ginástica, dança, entre outras, com o 

acompanhamento de profissionais de educação física. 

o Promover campeonatos exclusivos para os idosos. 

 

➢  Melhorias de espaços físicos  

o Investir em reformas, ampliações e melhorias nos espaços destinados à prática 

esportiva no município; 

 

➢ Prática de esportes 

o Incentivar a prática de esportes no município; 

o VALORIZAR os atletas locais; 

o Incentivar a participação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com 

deficiência e 3ª idade em práticas/atividades esportivas; 

o Apoio e subsídio à participação das equipes e atletas de Maripá, em competições 

locais, estaduais e nacionais.  

 

➢ Treinamentos esportivos regulares 

o Fortalecer a oferta de treinamentos regulares nas diversas modalidades (futsal, 

voleibol, handebol, tênis de mesa, futebol de campo, entre outras); 

o Estudar a viabilidade de implantação do Projeto Federal “Lutas pela 

Cidadania” que promove práticas corporais de lutas e artes marciais. 

o Estudar a viabilidade de construir uma piscina municipal aquecida para oferta de 

natação, hidroginástica e demais esportes aquáticos. 

 

Gestão Financeira e Administrativa 

 
➢ Gestão participativa da população 

o GARANTIR a presença constante do prefeito e do vice-prefeito junto à 

população; 

o Assegurar que a prefeitura sempre estará de portas abertas para a comunidade e 

os segmentos representativos da sociedade, de forma respeitosa, igualitária e 

democrática. 

o Instituir a “Agenda aberta”, audiência pública mensal, que terá como intuito de 

ouvir a população sobre os projetos e anseios. 

➢ Servidores Públicos 

o Adotar uma política de respeito recíproco, entre a administração municipal e 

seus servidores;  

o Garantir o diálogo entre os servidores e administração pública; 

o Instituir medidas que garantam melhores condições de trabalho nos setores 

públicos do Município; 

o Revisar o “Plano de Cargos e Salários”, buscando sua atualização e 

consequentemente a valorização salarial; 

o Implantar o “Cartão do Servidor”, através desse benefício os servidores 

públicos terão direito a um valor mensal de R$ 200,00 (inicial), que deverá ser 

utilizado apenas no Comércio Local; 

o O “Cartão do Servidor” terá ainda, benefícios estabelecidos através de parcerias 

entre a prefeitura e entidades privadas, pretende-se viabilizar: descontos em 

estabelecimentos comercias, em cursos de capacitação e em 

Faculdades/Universidades, plano de saúde e odontológico. 

 



➢ Administrar com Transparência 

o Facilitar o acesso as informações sobre os gastos públicos, com publicação 

regular do orçamento e da movimentação financeira do Município; 

o Transmitir os processos de licitações presenciais, ao vivo, pela internet. 

 

➢ Política gradual de redução de impostos e taxas 

o Reduzir, gradualmente, a taxa de iluminação pública; 

o Analisar a viabilidade da redução das taxas de impostos como:  ITBI, IPTU e 

valor hora/máquina cobrado. 

 

➢ Gestão Pública 

o Tornar a gestão pública municipal um modelo em eficiência no atendimento ao 

público; 

o Estabelecer prazos para a execução de serviços, com limite máximo de tempo 

para o atendimento da demanda; 

o Criar um sistema que possibilite o acompanhamento da evolução da 

solicitação, avaliação das pendências e do atendimento prestado. 

 

➢ Administração Municipal 

o Investir na melhoria dos recursos de tecnologia da informação e comunicação; 

o Expandir o atendimento da Prefeitura, ao cidadão e às empresas, por meios 

eletrônicos; 

o Empregar os preceitos de planejamento estratégico participativo e o conceito de 

Cidade Inteligente. 

 

Habitação, Infraestrutura e Segurança 

 
➢ Infraestrutura Prédios Públicos 

o Investir, gradativamente, em reforma e ampliação dos prédios públicos; 

o Promover a acessibilidade integral (estrutura física, atendimento, acesso aos 

serviços) nos prédios públicos; 

o Viabilizar e optar por projetos e iniciativas sustentáveis nos prédios públicos, 

que ofereçam benefícios ecológicos e financeiros;    

o Modernizar a estrutura mobiliária e tecnológica, beneficiando servidores e a 

população. 

 

➢ Central de Gerenciamento de Veículos 

o Criar e implantar um sistema de rastreamento veicular, que auxiliará no controle 

de custos e gastos, e garantirá o uso consciente dos veículos da prefeitura. 

 

➢ Revitalização da rua Corbélia e da Avenida Maripá no Distrito de Vila Candeia 

o Instalar calçadas ecológicas em toda a extensão da rua Corbélia e da Avenida 

Maripá; 

o Adequar as vias dentro dos padrões de acessibilidade; 

o Reorganizar a arborização das vias. 

 

➢ Revitalização da rua Padre Anchieta, Distrito de Pérola Independente 

o Instalar calçada ecológica em toda a extensão da rua Padre Anchieta;  

o Adequar as vias dentro dos padrões de acessibilidade; 

o Reorganizar a arborização das vias. 



 

➢ Calçamento entorno da escola do Distrito de Pérola Independente 

o Revitalizar o calçamento, em paver ecológico, nas entradas de acesso à Escola 

Pedro Álvares Cabral, no distrito de Pérola Independente, melhorando o acesso à 

escola. 

 

➢ Praça do Distrito de Vila Candeia 

o Reorganizar e revitalizar a Praça Manuel Pudell, transformando-a em um novo 

espaço de lazer para a comunidade. 

 

➢ Calçadas e passeios na Sede e nos distritos 

o Desenvolver, em parceria com a comunidade, ações para melhorias e 

padronização das calçadas e passeios, com o objetivo de facilitar o tráfego de 

pessoas e melhorar a estética da Sede e nos distritos. 

 

➢ Estradas Rurais 

o Compromisso: pavimentar com pedras irregulares, ou quando possível asfalto, 

no mínimo 40 Km de estradas rurais durante o mandato.  

o Elaborar e executar projeto permanente de manutenção das estradas rurais. 

 

➢ Pontes nas estradas Rurais 

o Compromisso: recuperaremos e alargaremos as pontes do Rio Arara e Rio Azul. 

o Elaborar um projeto de manutenção para as demais pontes do município, 

mantendo-as em condições adequadas de trafegabilidade e segurança. 

 

➢ Sistema de iluminação pública 

o Ampliar e modernizar o sistema de iluminação pública na Sede e nos Distritos, 

priorizando maior eficiência energética da rede (menos gastos) e proporcionando 

mais segurança à população. 

 

➢ Construção de novas unidades habitacionais 

o Captar recursos e parcerias com os governos Estadual e Federal para construção 

de unidades habitacionais; 

o Viabilizar a construção de novas unidades habitacionais, de interesse social, na 

Sede e nos Distritos de Vila Candeia e Pérola Independente.  

 

➢ Central Integrada Vídeo Monitoramento 

o Instalar câmeras inteligentes em pontos estratégicos e acessos de entrada e saída 

do município, garantindo mais segurança à população de Maripá. 

 

➢ Conectividade: telefonia móvel e internet 

o Pesquisar alternativas para ampliar e melhorar o sinal de telefonia móvel e de 

internet na Sede e nos distritos de Vila Candeia e Pérola Independente; 

o Manter diálogo com as empresas do ramo para melhoria dos serviços prestados. 

  

➢ Campo de Futebol Municipal 

o Investir na melhoria e restaurar a infraestrutura do Campo Nacional de Maripá; 

o Reformar os vestiários, centro de convivência, e alambrado; 

o Melhorar a acessibilidade entorno do campo. 

 



➢ Quadra poliesportiva na Praça do Distrito de Pérola Independente 

o Construir uma quadra poliesportiva na praça Tibiriça; proporcionando um novo 

espaço para a prática esportiva. 

 

➢ Pátio de Máquinas no Distrito de Pérola Independente 

o Viabilizar e implantar um local seguro e adequado, para guardar as máquinas da 

Prefeitura, quando for necessário, minimizando o custo de deslocamento. 

 

➢ Ações Gerais  

o Diligenciar ao DER/Governo do Estado melhorias no acesso ao distrito de Vila 

Candeia e na entrada secundária do Município; 

o Planejar e fomentar a manutenção das vias asfaltadas do município, conservando 

o asfalto; 

o Estimular ações conjuntas dos setores ligados a segurança pública, tais como o 

Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e entidades 

governamentais; 

o Priorizar a manutenção do maquinário e frota veículos municipal; 

o Captar recursos para compra de novos veículos e equipamentos, quando 

necessário; 

o Promover o planejamento e execução de projetos paisagísticos e de serviços de 

jardinagem e arborização em espaços públicos, praças, canteiros e jardins dos 

terrenos públicos. 

 

Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico  

 
➢ Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico 

o Reativar as atividades da pasta, atualmente pouco atuante; 

o Designar para a pasta uma pessoa comprometida com o desenvolvimento da 

indústria e comércio local. 

 

➢ Comércio e Indústria Local  

o Criar e aplicar políticas públicas que valorizem e fomentem as indústrias e os 

comércios locais; 

o Incentivar a participação das micro e pequenas empresas do município nas 

compras governamentais; 

o Criar e difundir campanhas que estimulem a população a realizar compras no 

comércio local; 

o Implantar o Cartão do Servidor, que injetará aproximadamente R$ 55.000,00 

mensalmente no comércio local. 

 

➢ Atividade Artesanal 

o Investir na melhoria das instalações da Casa do Artesão, visando fortalecer e 

prestigiar os profissionais envolvidos na produção artesanal no município; 

o Criar um site de divulgação e venda para a Casa do Artesão; 

o Promover cursos de aperfeiçoamento para os artesãos locais, quando possível 

utilizando mão de obra do próprio munícipio. 

 

 

 

 



➢ Centro Municipal de Qualificação Profissional 

o Fundar o “Centro Municipal de Qualificação Profissional”, espaço será 

dedicado a identificar a demanda por mão de obra qualificada e oferecer cursos 

profissionalizantes que atendam essas necessidades. 

 

➢ Polo de Empreendedorismo e Inovação 

o Idealizar/instituir o “Centro de Empreendedorismo”, espaço que terá como 

objetivo principal desenvolver políticas voltadas aos empreendedores da cidade; 

o Incentivar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nos setores definidos 

como estratégicos para o crescimento do município; 

o Encorajar que as empresas invistam em inovação através de incentivos; 

o Firmar parcerias com instituições públicas e privadas que auxiliem no 

desenvolvimento do projeto; 

o Construir complexo que abrigue a “Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo 

e Desenvolvimento Econômico”, a “Sala do Empreendedor”, “Agência do 

Trabalhador”, o “Centro Municipal de Qualificação Profissional”, “Centro de 

Empreendedorismo” e a “ACIMA (Associação Comercial e Industrial de 

Maripá)”. 

 

➢ Parque Industrial 

o Conceder uma área para a construção de um novo parque industrial na sede e/ou 

nos distritos; 

o Disponibilizar espaço, infraestrutura e incentivo para as empresas interessadas 

em investir no Município. 

 

➢ Comércio ilegal 

o Estimular a regularização do comércio ambulante e a inclusão de pessoas na 

economia formal; 

o Intensificar a fiscalização para coibir o comércio ilegal; 

o Implantar um sistema de plantão para facilitar as denúncias. 

 

Saúde 

 
➢ HUMANIZAÇÃO do Atendimento e RESPEITO aos Profissionais 

o Designar como Secretário(a) de Saúde pessoa CAPACITADA e que 

RESPEITE a população e os profissionais da área; 

o Garantir a melhoria e a humanização do atendimento à população, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado, que corresponda às 

expectativas dos munícipes. 

 

➢ Hospital no Município 

o Proporcionar a reabertura do Hospital no Município de Maripá, fazendo com 

que a estrutura, atualmente ociosa, reintegre o sistema de saúde e traga benefícios 

para os munícipes. 

 

➢ Estrutura da Saúde 

o Implantar um novo modelo de gestão para a Saúde, que permitirá o melhor 

aproveitamento dos recursos físicos, materiais e humanos disponíveis.  

 

 



➢ Número de Médicos 

o Ampliar o número de Médicos que atendem em nosso Município (Sede e 

Distritos).  

 

➢ Estratégia Saúde da Família (ESF) 

o Qualificar os profissionais integrantes do programa ESF; 

o Consolidar atendimento domiciliar aos munícipes; 

o Proporcionar visitas do Médico da Família e demais profissionais integrantes 

do programa ESF; 

o Possibilitar ações de prevenção de doenças e atenção integral às famílias e à 

comunidade em geral através do programa ESF. 

 

➢ Exames Laboratoriais 24 Horas 

o Garantir a disponibilidade de exames laboratoriais, 24 Horas por dia, para os 

pacientes de urgência/emergência atendidos na unidade do Pronto Atendimento 

Municipal. 

 

➢ Ponto de Coleta para Exames Laboratoriais nos Distritos 

o Implantar nos distritos de Vila Candeia e Pérola Independente pontos de coleta 

para exames laboratoriais. 

 

➢ Central para Agendamento de Exames e Consultas 

o Criar a Central de Agendamentos via Internet ou telefone; 

o Promover a agilidade e a isonomia no processo de agendamento de exames e 

consultas de especialidades; 

o Reduzir o tempo de permanência nas “filas” de exames e consultas. 

 

➢ Comunicação: Comunidade X Secretaria de Saúde 

o Instituir um canal aberto de comunicação entre a população e a Secretaria de 

Saúde (Ouvidoria da Saúde), para que sejam recebidas críticas construtivas, 

sugestões e elogios. 

 

➢ Programa Remédio em Casa 

o Elaborar um cadastro com informações atualizadas dos pacientes que recebem 

medicamentos de uso contínuo da rede municipal de saúde; 

o Providenciar a entrega em domicílio dos medicamentos de uso contínuo. 

 

➢ Coleta de Dados realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde 

o Informatizar a Coleta de Dados realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde 

com o uso de equipamentos eletrônicos compatíveis; 

o Garantir a segurança dos dados; 

o Fornecer equipamentos eletrônicos para os Agentes Comunitários e Agentes de 

Endemias realizarem a coleta. 

 

➢ Relação de Exames Ofertados no Município 

o Proporcionar a diversificação do número de exames de média e alta 

complexidade ofertados no Município (especialmente exames de raio X e 

ultrassonografias), evitando o deslocamento do paciente para outros municípios 

e reduzindo o tempo de espera. 

 



➢ Parceria com Consórcios de Saúde 

o Fortalecer a parceria com o Consórcio CISCOPAR (Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Costa Oeste do Paraná) complementando ações e serviços públicos de 

saúde. 

  

➢ Atendimento Oftalmológico no Município 

o Reestabelecer as consultas oftalmológicas em Maripá; 

o Destinar ao uso os equipamentos já adquiridos por nosso Município e que 

atualmente estão em desuso; 

o Captar recursos para aquisição de novos equipamentos e ampliação do 

atendimento.  


