


PROPOSTAS DE GOVERNO PARA MARIPÁ
CANDIDATOS RODRIGO E JANAÍNA

ELEIÇÕES 2020

Pedimos licença para apresentar a você, cidadão maripaense, as nossas propostas para governar o Município de Maripá pelos próximos quatro anos.

A construção do nosso plano de governo teve como foco mostrar como buscaremos atender as demandas da população, sem abrir mão da ética, do respeito e da 
transparência, requisitos indispensáveis para uma gestão pública responsável.

Os pilares da nossa proposta de governo estão na força da nossa terra como fonte de oportunidades, na força da nossa gente como agente transformador e na força do 
poder público como incentivador e mão amiga. 

Se, por um lado, precisamos gerar riquezas, dando condições e incentivando o trabalhador, o produtor rural e o empresário a realizarem seus sonhos, por outro lado, temos o 
dever de cuidar da nossa gente, dando condições de acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos de qualidade e eficientes.

Por isso, a importância de uma Gestão Pública voltada ao pensamento estratégico e inspirada a atender a todos, democraticamente, onde o interesse público é entendido 
como um bem compartilhado por todos.

O propósito deste plano é nortear as políticas e ações de um Governo com representantes da nova geração, que exige resultados imediatos, sem abrir mão da disciplina, 
do planejamento e da inovação, que são valores fundamentais para o povo que fez a nossa história.

Essas são as intenções dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita, Rodrigo e Janaína

da coligação “MARIPÁ AVANÇA COM TUA GENTE” (Cidadania, Progressistas - PP e Partido Liberal –PL).

Vamos avançar e fazer muito mais, com nossa gente.



CONHECENDO UM POUCO MAIS DE
RODRIGO E JANAÍNA

Rodrigo André Schanoski

Rodrigo André Schanoski, maripaense, 37 
anos de idade. Casado com Ângela de 
Azevedo Schanoski e pai do Pedro.

Técnico em agropecuária pelo Colégio 
Agrícola. Formado em Ciências Biológicas, 
especialista em gerenciamento de 
laboratórios. Presidiu a CCO da Festa das 
Orquídeas e do Peixe entre 2016 e 2019 e o 
CODEM - Conselho Municipal de 
Desenvolvimento entre 2013 e 2018.

Funcionário Público Municipal há 17 anos, 
Secretário de Administração no período de 
2013 a 2020. Um verdadeiro apaixonado 
pela nossa querida Maripá.

Janaína Müller Geraldi

Janaína Müller Geraldi, conhecida como 
Professora Janaína, maripaense, cresceu 
no Distrito de Candeia, 42 anos de idade. 
Casada com Adriano Luís Geraldi e mãe do 
Pedro e da Cecília.

Formada em Filosofia e História, professora 
há 22 anos. Foi diretora da Escola Eça de 
Queiroz por 9 anos. Integrou o Conselho 
Estadual de Cultura e participou da Diretoria 
da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação – UNDIME/PR por 
dois mandatos.

Atuou como Secretária de Educação, 
Cultura e Desporto no período de 2013 a 
2020.

EXPERIÊNCIA E AMOR POR NOSSA TERRA!



MARIPÁ AVANÇA COM MAIS
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
DE QUALIDADE

Educação de qualidade para todos

Implantar o Projeto Xadrez na Escola desenvolvendo o raciocínio e concentração 
dos alunos;

Ampliar e diversificar as aulas de música nas escolas da rede municipal de ensino e 
no CMEI, atendendo todas as turmas com o objetivo de desenvolver a inteligência 
dos alunos;

Estudar a ampliação do atendimento nas escolas dos distritos de Candeia e Pérola 
Independente com atendimentos em turmas de maternal ou tempo integral, 
atendendo a demanda de cada comunidade e a continuidade do atendimento 
nestes locais;

Elaborar material didático sobre a história e geografia do Município de Maripá de 
forma a reunir acervo histórico e geográfico;

Buscar junto à UFPR a instalação do curso de Tecnólogo em Laticínio;

Oferecer formação continuada para todos os funcionários da educação aprimorando 
e atualizando o trabalho desenvolvido;

Revisar o Plano Municipal de Educação revendo metas e estratégias;

Implantar o projeto “Respeitar é preciso”, trabalhando os princípios do respeito e 
empatia e inteligência emocional com todos os alunos e agentes envolvidos na 
educação;

Articular parceria com a Polícia Militar para a continuidade na realização do Proerd;

Implantar o Projeto Conhecendo Maripá, levando alunos a conhecer os pontos 
turísticos e de produção do município onde vivem;



Manter a oferta de transporte escolar com qualidade, dividindo as linhas escolares 
para reduzir o tempo de permanência dos alunos nos veículos escolares;

Ampliar o valor do repasse de auxílio para os alunos dos cursos técnicos e 
universitários incentivando os alunos a buscar formação;

Construir espaços adequados para secretaria e para depósito anexo ao prédio da 
escola de Pérola Independente;

Trocar as janelas da Escola Municipal Professor Leopoldo Kuroli e alterar a posição 
das portas proporcionando ambiente mais arejado e menos exposto às intempéries;

Reformar os banheiros da Escola Municipal Professor Leopoldo Kuroli;

Reformar os banheiros do Centro Municipal de Educação Infantil;

Garantir que todas as unidades escolares tenham quadra adequada para a prática 
esportiva;

Implantar o complexo de Educação Infantil na Sede do Município reunindo todas as 
etapas da educação infantil no mesmo espaço, sendo amplo e adequado para 
crianças de 0 a 5 anos de idade;

Instalar câmeras de segurança em todos os prédios;

Realizar reparos, manutenção e equipar todos os prédios da educação para garantir 
o bem estar;

Cobrir o acesso do CMEI.

Manter as aulas do Departamento de Cultura e ampliar o investimento em figurinos 
e instrumentos;

Promover oficinas de artesanatos (bordado, crochê, pintura, etc);

Incentivar e apoiar a cultura através de festivais e concursos de música, teatro, 
dança, coreografias, artes plásticas, poesia e outras;

Retomar grupos de danças folclóricas;

Fomentar o “Programa Leia Maripá” através da continuação e da criação de novos 
projetos de leitura, incluindo o Projeto Leitura em Movimento usando o Bibliônibus e 
ações de leitura em todas as faixas etárias da população;

Organizar um livro com fotos que contem a História do Município de Maripá, desde 
o seu início até os dias atuais;

Incentivar a implantação de um Grupo de Escoteiros;

Apoiar a realização da Semana Farroupilha;

Implantar a Casa da Memória, reunindo objetos e registros fotográficos históricos do 
município;

Cultura, uma riqueza da comunidade



Implantar Núcleos de Cultura nos distritos de Candeia e Pérola Independente com 
maior diversificação das atividades nestes locais;

Construir espaço integrado e adequado para aulas da Cultura em anexo ao Centro 
Cultural;

Implantar a Fanfarra Municipal;

Promover apresentações culturais em datas comemorativas como o Natal na Praça e 
Aniversário do Município;

Reformar o prédio da antiga câmara para instalação de salas para uso da Secretaria 
de Educação e do Departamento de Cultura.

Implantar a Lei de Incentivo ao Atleta para participação em eventos oficiais;

Apoiar a prática do Kart Cross;

Construir quadras de grama sintética e quadras poliesportivas em espaços públicos 
para livre acesso da comunidade;

Construir quadra poliesportiva na praça Tibiriçá em Pérola Independente;

Viabilizar a instalação de uma academia ao ar livre na Comunidade de Novo 
Blumenau;

Construir cancha de maia e quadra de tênis;

Incentivar as atletas de GR - Ginástica Rítmica à participação em competições 
regionais;

Inserir aulas de artes marciais através do Departamento de Esportes atendendo a 
diversas faixas etárias;

Reformar os banheiros e vestiários dos ginásios da Sede e dos distritos de Candeia 
e Pérola Independente;

Climatizar o ginásio da Sede do município;

Realizar anualmente o Acampa Maripá;

Esporte é mais vida

Realizar a manutenção das atividades das escolas de base e demais atividades já 
realizadas pelo Departamento de Esportes;

Incentivar a realização de eventos esportivos por parte das associações e clubes;

Incentivar a participação em eventos locais e regionais, tais como Jogos Abertos de 
Maripá, Jogos Escolares, Jogos Abertos da Paraná, Copa Oeste de Handebol, entre 
outros ;



Construir arquibancada e pista de corrida no Centro Poliesportivo (Campo do 
Nacional);

Implantar academia para atletas;

Transformar o campo da praça da Rua Henrique Dias em campo de grama sintética;

Substituir o telhado do ginásio de esportes de Candeia.



MARIPÁ AVANÇA COM UMA
GESTÃO MODERNA, EFICAZ
E TRANSPARENTE

Administração e segurança

Valorizar e priorizar o comércio e indústria local nos processos de aquisição de 
produtos e serviços, conforme determina a Lei Geral;

Implantar o programa Funcionário de Valor com ações voltadas à valorização, 
promovendo encontros, palestras e espaços de discussão e participação dos 
funcionários na gestão;

Garantir a transparência das ações através da divulgação no site e Portal da 
Transparência;

Realizar investimentos em Tecnologia de Informação a fim de modernizar a gestão 
e a requisição de prestações de serviços através da instalação de  aplicativos;

Apoiar o Conselho Municipal de Segurança;

Incentivar e capacitar os participantes dos conselhos e comitês de todas as 
secretarias;

Pleitear junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo municipal da Polícia 
Militar;

Revitalizar o Paço Municipal;

Implantar o programa Cidade Segura, com a instalação e integração de câmeras de 
monitoramento.



MARIPÁ AVANÇA COM
CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL

Meio ambiente e sustentabilidade

Implantar placas solares nos prédios públicos para produção de energia própria 
praticando a sustentabilidade e aumentando a eficiência energética;

Substituir gradativamente as lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED 
promovendo economia aos munícipes em sua tarifa de Iluminação Pública;

Construir praça em homenagem ao colonizador, valorizando a história e o meio 
ambiente;

Manter e ampliar parceria para coleta de Lixo Eletrônico promovendo a destinação 
correta destes resíduos;

Buscar convênios junto a Itaipu Binacional para recuperação de nascentes, 
preservação de rios e para ações em microbacias;

Apoiar ações do Coletivo Educador junto com a Itaipu Binacional;

Criar programa de conscientização sobre o valor da água e cuidados com rios e 
nascentes com ações preventivas e corretivas;

Construir e equipar barracão de triagem e reciclagem de resíduos sólidos;

Implantar Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis;

Revisar o Plano Municipal de Arborização garantindo arborização adequada no 
perímetro urbano de todo o município;

Implantar espaço verde junto aos lagos municipais com árvores nativas 
incentivando a valorização, resgate e preservação das espécies;



MARIPÁ AVANÇA COM DIGNIDADE,
CIDADANIA E SOLIDARIEDADE

Trabalho, assistência social e 
habitação
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, garantindo,  na área do 
Município  a proteção social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
ou risco social, por meio de serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais;

Manter implantado o SUAS e  seus serviços, com a respectiva execução dos 
serviços prestados aos cidadãos, de forma descentralizada e o cofinanciamento dos 
Benefícios Eventuais;

Aprimorar a universalização dos direitos sociais no município, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

Implantar  centro de atendimento multidisciplinar integrado - entre as Secretarias de 
Educação, Saúde e Assistência Social para o atendimento às pessoas a fim de 
desenvolver práticas integrativas e complementares  através de atividades físicas, 
práticas corporais, artísticas e culturais e educação em saúde,  bem como  
mobilizar a comunidade para promover  modos de vida e  alimentação saudável;

Implantar e manter grupos de dança com instrutor  nos três grupos de Terceira 
Idade do município; 

Manter e ampliar os  critérios para o recebimento de benefícios eventuais 
concedidos com recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social;

Manter e ampliar o atendimento do Projeto Karatê Campeão;

Manter e aprimorar o projeto Educativo;

Fortalecer e apoiar as ações, bem como a formação continuada dos membros do 
Conselho Tutelar;

Apoiar e fortalecer as ações da Rede Municipal de Proteção Intersetorial;

Ampliar o atendimento nas brinquedotecas com maior diversidade de atividades e 
espaços ainda mais adequados;



Proporcionar formação continuada para as brinquedistas;

Adquirir terreno para construção de novas casas populares, buscando parcerias com 
a Cohapar e IAPAR para construção de casas populares na área urbana e rural;

Ampliar a divulgação e orientação às famílias quanto aos benefícios eventuais, 
continuados e emergenciais;

Fomentar o serviço de proteção básica e especial,  tendo como foco as famílias 
promovendo o acesso a benefícios, programas, projetos e serviços 
socioassistenciais;

Manter e fomentar o serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;

Buscar atendimento especializado  às pessoas com deficiência;

Revitalizar a acessibilidade nos Centros de Convivência da Terceira Idade de 
Candeia e Pérola Independente;

Fortalecer e dinamizar a atuação do CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social;

Ofertar cursos profissionalizantes para os beneficiários do Programa Bolsa Família;

Manter a Unidade de Acolhimento – Casa Lar;  

Fomentar o Programa de Acolhimento Familiar – Família Acolhedora.

Aprimorar o projeto do “Kit Bebê” para gestantes  – Pequeno Maripaense;

Manter atividades recreativas semanais nos 3 grupos da Terceira Idade no 
município;

Manter o projeto Hidroginástica para a terceira Idade;

Construir prédio para abrigar a brinquedoteca em Pérola Independente.



MARIPÁ AVANÇA COM MAIS
VALORIZAÇÃO À VIDA

Saúde

Buscar parceria com universidades para ampliar o elenco de exames e consultas 
especializadas;

Desenvolver um Programa Emergencial de Combate e Prevenção ao Uso de 
Drogas e Álcool, envolvendo ações integradas nas áreas da educação, assistência 
social, saúde, esporte, lazer, cultura e segurança, abrangendo medidas de 
prevenção, tratamento e cuidado;

Realizar mutirão das especialidades reduzindo o tempo de espera e trazendo o 
cuidado mais perto do cidadão;

Oferecer curso para cuidador ou acompanhante de idosos, visando a qualificação 
do cuidado;

Realizar o cadastramento e estratificação de risco de todos os idosos, hipertensos e 
diabéticos;

Realizar o acompanhamento domiciliar dos idosos frágeis ou de alto risco com 
equipe multidisciplinar;

Fazer estudo da viabilidade de implantação de uma creche para idosos; 

Valorizar a equipe de Enfermagem (enfermeiros e técnicos) com divulgação do 
trabalho, atividades e do funcionamento dos serviços, aproximando população e 
servidores;

Promover a integração entre empresas e saúde pública para cuidar da saúde do 
trabalhador com cronograma anual de atendimento exclusivo;

Promover a distribuição de remédios controlados também nos postos de saúde dos 
distritos ao menos uma vez na semana, com orientação farmacêutica;

Fomentar e garantir os programas voltados à Saúde da Mulher, Gestante e 
Puérpera com atendimento mensal de ginecologista/obstetra;

Garantir programas prioritários voltados à saúde da Criança, Saúde do Homem, 
Saúde do Idoso, Saúde Mental, Hiperdia - Hipertensão/Diabetes na sede e nos 
distritos com orientação e acompanhamento multidisciplinar;



Reorganizar o agendamento de consultas, ampliando e facilitando o acesso do 
cidadão;

Incentivar o acompanhamento pediátrico;

Garantir a participação dos funcionários na gestão da Secretaria de Saúde;

Reformar o Centro de Saúde da Sede do Município, ampliando também o espaço da 
garagem;

Reformar o telhado da Clínica da Mulher e adquirir mobiliário e equipamentos 
necessários para prestação de serviços resolutivos e de qualidade;

Implantar uma Academia da Saúde, visando implementar a saúde preventiva;

Renovar equipamentos dos consultórios odontológicos, ampliando quali e 
quantitativamente os atendimentos prestados à comunidade;

Manter a renovação constante da frota de veículos;

Ampliar a variedade de medicamentos disponíveis na rede pública.

Divulgar a Lei Federal nº 9.305/98 que pune maus tratos contra animais trabalhando 
em conjunto com a polícia militar para sua fiscalização.



MARIPÁ AVANÇA COM SEUS
POTENCIAIS ECONÔMICOS

Indústria, comércio, turismo e 
desenvolvimento econômico

Manter e ampliar o projeto de revitalização das orquídeas nas ruas, avenidas e 
espaços públicos, valorizando os títulos municipal e estadual: Maripá - Cidade das 
Orquídeas;

Fomentar a geração de emprego;

Reformular o Portal Turístico;

Promover concursos de decoração de jardins e decorações natalinas;

Renovar as plantas nos canteiros das avenidas;

Ampliar os vasos de Três Marias em espaços públicos contemplando os distritos;

Criar programa de apoio para adesão ao projeto “Rota das Marias”;

Reformar e revitalizar a Casa do Artesão;

Elaborar plano de desenvolvimento do turismo com ações, formações e incentivos;

Realizar o ajardinamento e revitalização da Praça Tibiriça em Pérola Independente 
e Praça Adiles Rota Lui em Candeia;

Revitalizar a Praça das Orquídeas e a Praça do Recanto da Criança e do 
Adolescente na sede do município;

Fomentar o Programa de Turismo rural e receptivos através de ações de divulgação 
em mídias sociais, apoio estrutural e participação em eventos de divulgação;

Adquirir área para implantação de um novo parque industrial e tecnológico;



Recapear a rua do Parque Industrial;

Buscar qualificação para o turismo sustentável;

Construir Palco Cultural no Centro de Eventos;

Construir piso do pavilhão do concurso do peixe no Centro de Eventos;

Construir cozinha junto ao Pavilhão das Entidades no Centro de Eventos;

Fomentar a formalização de atividades e o seu desenvolvimento, através da Sala do 
Empreendedor, com orientações para o crescimento das atividades, apoio para 
participação em licitações, documentação etc, disponibilizando também Whatsapp 
para comunicação mais eficaz;

Apoiar as provas esportivas do Arrancadão de Tratores realizados no município;

Promover o turismo e o desenvolvimento local com a realização das festividades do 
Aniversário do Município e Festa das Orquídeas e do Peixe;

Manter a parceria e ampliar os serviços de confecção da CTPS - Carteira de Trabalho 
e Previdência Social;

Manter o convênio e parceria com o Estado para continuidade da confecção do 
documento de identidade;



MARIPÁ AVANÇA COM MOBILIDADE
E INFRAESTRUTURA NO
CAMPO E NA CIDADE

Viação, obras, serviços públicos e 
urbanismo
Pleitear recursos junto ao Governo do Estado para implantação do trevo no acesso 
secundário;

Construir ciclovia e ajardinamento às margens da MR 103, acesso secundário;

Recapear a pavimentação asfáltica na rodovia municipal MR 100, saída para 
Palotina;

Implantar placas de nomenclatura de ruas nas áreas urbanas e linhas da zona rural;

Realizar a manutenção da sinalização horizontal e vertical das vias públicas da 
sede e dos distritos;

Realizar a adequação de calçadas, pontos de ônibus, prédios e logradouros 
públicos a fim de assegurar a acessibilidade. 

Incentivar a padronização do passeio público em residências e comércios a fim de 
assegurar a acessibilidade;

Realizar a manutenção das ruas de vias públicas e limpeza periódica dos boeiros;

Buscar junto ao Governo do Estado a municipalização da PR 873, entrada principal 
da cidade, para melhorias da infraestrutura;

Viabilizar junto ao Estado/DER melhoria do acesso ao distrito de Pérola 
Independente;



Buscar junto ao Governo do Estado/DER melhorias na pavimentação do acostamento 
da PR 182 junto ao acesso principal ao distrito de Candeia;

Construir capela mortuária;

Valorizar e ampliar convênio com a Itaipu Binacional em todas as áreas de 
abrangência;

Articular parceria com Governo Estadual e Federal para renovar parque de máquinas 
e frota de veículos;

Recapear estradas rurais com pedra irregular em convênio com a Itaipu Binacional;

Implantar banheiros no Lago Municipal;

Estender a iluminação pública no prolongamento da Avenida Farrapos, sentido Assis 
Chateaubriand;

Executar a manutenção preventiva na estrada Caminhos do Saber;

Implantar calçamento em paver e ajardinamento às margens do acesso principal do 
distrito de Candeia;

Realizar alargamento das pontes.



MARIPÁ AVANÇA COM A
FORÇA QUE VEM DO CAMPO

Agricultura
Estruturar o setor de agricultura através da implantação de programa de apoio aos 
produtores com assistência profissional visando  incentivar e fortalecer a 
agroindustrialização, agregando valor aos produtos;

Apoiar as associações de agricultores bem como o Conselho de Desenvolvimento 
Rural;

Valorizar a agricultura familiar buscando apoio técnico junto aos órgãos como Itaipu, 
SENAR e EMATER;

Priorizar a aquisição produtos provindos da agricultura familiar para compor a 
alimentação escolar;

Fortalecer ações de conservação e readequação das estradas rurais;

Ampliar a implantação de calçamento poliédrico nas estradas rurais para melhor 
escoamento e manutenção da produção agrícola; 

Manter e melhorar o programa de melhoria genética do rebanho leiteiro através da 
distribuição de sêmen;

Viabilizar a adesão ao SUSAF - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte;

Criar programa de incentivo aos produtores de leite;

Incentivar a aquicultura através da limpeza dos tanques;

Construir casas pré fabricadas na Praça das Orquídeas constituindo espaço fixo e 
com belo visual para a realização da Feira do Produtor Rural;  

Incentivar a construção de aviários, açudes, granjas de suínos, orquidários, 
instalações para hortifruticultura, gado leiteiro e outras atividades relacionadas ao 
agronegócio através de programa de subsídios adequados; 

Rever a lei de subsídio ao produtor rural ampliando as possibilidades de ações;

Programar agenda para atendimento dos produtores de maneira a otimizar a 
prestação do serviço e das horas máquina;

Valorizar e ampliar o convênio com a Itaipu Binacional em todas as áreas de 
abrangência buscando a articulação de todas as secretarias;



MARIPÁ AVANÇA COM VISÃO
ESTRATÉGICA E EQUILÍBRIO FISCAL

Finanças e planejamento

Prover a administração pública municipal com um modelo de gestão eficiente 
permitindo que a população seja atendida com qualidade;

Manter o equilíbrio fiscal do município e a responsabilidade com os gastos públicos 
de acordo com o planejamento financeiro do PPA, LDO e LOA;

Implantar o PPA Participativo: Elaborar as peças orçamentárias através do 
orçamento participativo, que é um plano de trabalho governamental que possibilita a 
participação e a discussão pela população sobre o planejamento do orçamento 
público;

Intensificar a elaboração de projetos para possibilitar maior captação de recursos 
financeiros e materiais através do Governo Federal e Estadual, para investimentos 
em diversos setores do município;

Promover uma gestão democrática no município, estimulando a participação da 
comunidade nas Audiências Públicas, promovendo assim maior transparência dos

atos públicos e maior interação entre a comunidade e o poder público, garantido a 
participação efetiva do cidadão em tomadas de decisão nos interesses coletivos;

Realizar audiências públicas de prestações de contas semestralmente nos distritos 
e na sede do município apresentando as ações de todas as secretarias;

Manter o equilíbrio das finanças públicas, tendo em vista o desempenho da 
atividade financeira do município na gestão das operações relacionadas com o 
orçamento, a receita, a despesa e as políticas fiscais, preocupando-se com a 
obtenção, distribuição, utilização e controle dos recursos financeiros para atender 
às necessidades da coletividade e do próprio município;

Revisar e adequar o Plano Diretor à realidade atual e futura, permitindo o 
crescimento do município de forma ordenada, socialmente justa e ambientalmente 
correta.


