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PLANO DE GOVERNO PINHAIS 2021-2024 

COLIGAÇÃO MDB E PDT 

 
1. Visão de longo-prazo para o município de Pinhais 

 
Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança 

para o município a médio-prazo e longo-prazo.  Como meta, pretende 
posicionar Pinhais como uma das melhores cidades do Paraná e Brasil, saindo 
definitivamente dos modelos adotados pelas cidades dormitório1e tornar-se 
uma cidade para se viver, trabalhar e se divertir. 

No campo social posicionar como o município que reúne qualidade de 
vida, sistema de saúde eficiente e que promove hábitos e costumes mais 
saudáveis e sustentáveis para uma população, integrados à educação e 
cultura. Para isso, será:  
 
● O município com a melhor educação pública do Estado; 
● O município cujo sistema de saúde apresenta a maior qualidade do 

Estado, tanto na eficiência quanto no atendimento; 
● Referência no Estado em redução de déficit habitacional em grandes 

cidades; 
● Um município sem pobreza extrema, sem desigualdades extrema e mais 

integrado cultural e socialmente. 
 

Na economia municipal, a Visão objetiva um município de reconhecido 
destaque nacional pela alta atratividade de negócios, reduzida taxa de 
desocupação e contínuo crescimento da renda média dos seus trabalhadores. 
Para isso, posiciona Pinhais como:  
 
● Referência Estadual em serviços e tecnologia para a Indústria e polo 

turístico do Paraná; 
● O município líder no desenvolvimento da Indústria Inovadora no Estado, 

com foco na indústria de produtos tangíveis, na indústria de softwares 
(aplicativos e games), em Design, Moda, Artes Cênicas e Audiovisuais.  

● Referência Estadual na excelência área de negócios com destaque na 
liderança e manutenção de investimentos públicos e produtivos.  

 
No campo da sustentabilidade, posiciona o município como referência 

Estadual em projetos sustentáveis. Para isso, considera Pinhais como:  
 

                                                           
1
 Municípios usados pelos moradores apenas para dormir, tendo suas atividades de recreação e 

trabalho em uma cidade vizinha. 
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● Referência Estadual na manutenção de uma matriz de transportes 
sustentável, na atividade econômica eco eficiente e na educação de um 
município com hábitos não poluentes; 

● Um dos maiores municípios assistidos por um sistema de coleta e 
tratamento de esgotos eficaz e integrado.  

 
No campo político, coloca o município como um dos principais centros 

políticos e culturais do cenário Sul do Brasil. Para isso, Pinhais será:  
 
● Reconhecido pela realização de eventos e sede de fóruns decisórios 

para assuntos de sustentabilidade estadual e desenvolvimento 
econômico; 

● Referência estadual em gestão pública de alto desempenho; 
● Reconhecido pela produção cultural de alto valor e influência nacional; 
● Reconhecido como polo cervejeiro (Cerveja Artesanal) e produtos 

coloniais; 
● Reconhecido como polo de turismo ecológico; 
● Destaque pelo respeito à diversidade ambiental e humana. 

 
2. Objetivos e Princípios de Atuação do Governo  

 
 2.1 Objetivos Gerais do Governo  
  
● Avançar na acessibilidade e na qualidade dos serviços públicos 

municipais prestados; 
● Transformar o município, dotando ferramentais urbanos mais adequados 

às demandas e ao crescimento da população; 
● Valorizar e garantir o desenvolvimento urbano sustentável, da paisagem 

e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo de crescimento 
do município; 

● Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças; 
● Promover uma formação de um ambiente de negócios favoráveis ao 

município, para um crescimento econômico sustentável;  
● Contribuir com desenvolvimento de setores estratégicos para a 

economia do município; 
● Fazer de Pinhais um município mais integrado do ponto de vista urbano 

e cultural; 
● Baixar os indicadores de pobreza do município; 
● Posicionar Pinhais como um importante centro político e cultural no 

cenário nacional. 
 
2.2 Princípios de Atuação do Governo  
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● Garantir uma gestão profissional dotada de instrumentos de 
planejamento e acompanhamento; 

● Estabelecer uma integração entre as políticas públicas municipais, 
estaduais e federais; 

● Valorizar, desenvolver e motivar os talentos dos servidores da 
Prefeitura;  

● Zelar para que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o 
mesmo padrão de qualidade;  

● Fomentar a capacidade de investimento da Prefeitura através de 
parcerias com o setor privado e outras esferas públicas. 

 
 

3. Propostas por Área de Atuação 
 
3.1 Educação  
 

• Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos 

Planos de Cargos, Carreira e Salários do Magistério; 

● Analisar e revisar o Plano de Saúde que beneficie os profissionais da 
educação e demais funcionários do município; 

● Implementar a nova Base Nacional Comum Curricular nas escolas do 
município; 

● Investir em tecnologias para o ensino à distância ampliando as 
possibilidades de educação para todas as idades; 

● Criar o Programa Escolas Abertas para a comunidade nos finais de 
semana - Projeto Meu Bairro, Minha Escola, para as escolas municipais;  

● Criar programa de inclusão digital e alfabetização digital para a 
Educação de Jovens e Adultos e para a pessoa idosa; 

● Ampliar as vagas de CMEI de forma coerente, priorizando o atendimento 
da primeira infância 0 a 3 anos;  

● Promover a empregabilidade do adolescente/jovem criando e 
fortalecendo programas inovadores de formação profissional e 
empreendedora; 

● Ampliar e melhorar a distribuição da oferta de educação integral por 
polos de educação: Norte, Sul, Leste, Oeste, implantando o contra turno 
social com uma forte articulação com as áreas do esporte e lazer, 
ciência e cultura; 

● Inovar em programas de formação continuada que atenda a demanda e 
os interesses de todos os profissionais da educação, em parceria com 
instituições de ensino superior; 

● Ampliar os recursos financeiros para a educação básica; 
● Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos com 

intuito de erradicar o analfabetismo; 
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● Implementar equipe multidisciplinar nos polos de educação integral, 
composta por profissionais psicólogos e/ou psicopedagogos e 
assistentes sociais;  

● Assegurar o acesso à educação especializada às crianças com 
deficiência e com necessidades educacionais especiais; 

● Ampliar o número de profissionais de apoio ao professor e professora na 
área da educação especial;  

● Criar um programa de monitoramento, avaliação e apoio à qualidade da 
Educação Especial dentro das escolas visando efetivar a inclusão 
escolar;  

● Oferecer o atendimento alternativo aos pais com crianças de 0 a 5 anos 
durante o período de férias escolares; 

● Criar um programa de educação popular visando o desenvolvimento de 
atitudes de cidadania ativa e participação popular; 

● Criar e/ou ampliar programas na área do esporte e lazer, contemplando 
desde a educação infantil a pessoa idosa, promovendo o relacionamento 
inter geracional e a prática esportiva; 

● Utilizar das mais variadas atividades esportivas, inclusive torneios entre 
bairros, nas diferentes faixas etárias, para promover a integração e o 
esporte; 

● Descentralizar o esporte para os bairros criando espaços esportivos 
para toda a população; 

● Introduzir a educação para o trânsito de forma transversal ao currículo 
escolar; 

● Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação 
com a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação 
e os conselhos escolares; 

● Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar; 
● Elevar o padrão de qualidade educacional com investimentos em 

reformas, revitalização, ampliações das escolas;  
● Adquirir material didático compatível com a faixa etária das crianças; 
● Promover a parceria com a Secretaria de Saúde para atendimento 

prioritário das crianças dos CMEIs e com mães em processo de 
amamentação; 

● Estimular a Educação Ambiental, bem como o consumo consciente, 
hábitos de vida sustentável e Alimentação Saudável, por meio de horta 
caseira a fim de garantir a Segurança Alimentar de qualidade;  

● Inserir tecnologia no ambiente de sala de aula. 
● Ensino de idiomas nas escolas 
● Implementar o ensino de Libras 

 
3.2 Esporte e Lazer 
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● Investir e incentivar o esporte de alto rendimento, inclusive o para 
esporte; 

● Aumentar e estimular integração das modalidades esportivas nos 
espaços de ensino no município; 

● Criação de praças esportivas nos bairros;  
● Aumento do efetivo de profissionais de educação física para atuarem 

com práticas esportivas e de saúde com a terceira idade, crianças e 
atletas de alto rendimento;  

● Programa cidade do esporte, voltado para gestão do esporte em todas 
as esferas dentro da cidade, visando desenvolvimento humano saudável 
de nossos munícipes e revelação de talentos esportivos para nosso 
país. 

 
3.3 Saúde  
 
● Criar a Clínica da Pessoa Idosa, com atendimento multidisciplinar, 

especialmente com geriatra, garantindo a atenção integral à sua saúde e 
estímulo ao envelhecimento ativo; 

● Atendimento médico e odontológico nas unidades de saúde até as 21h;  
● Transporte para pacientes idosos para exames de especialidades que 

não sejam no município; 
● Construir novas unidades de saúde; 
● Criar o Pronto Socorro para a Criança; 
●  Criar a Clínica para a Pessoa com Deficiência, com atendimento de 

Neurologista, entre outras especialidades; 
● Aprimorar a rede de urgência e emergência, com profissionais de quadro 

próprio e convênios com as Universidades, abolindo a terceirização no 
pronto atendimento/UPA;  

● Garantir e melhoria dos serviços básicos e especializados, ambulatorial 
e hospitalar, de forma a promover, proteger e recuperar a saúde da 
população, nos níveis da atenção básica, de média e alta complexidade 
atendendo às necessidades do Município e dos grupos populacionais de 
risco; 

● Assegurar e ampliar a atenção integral à saúde da mulher, da pessoa 
idosa e da criança com ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade e risco; 

● Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 
dependência de química, junto aos CAPS, CRAS, e organizações da 
sociedade civil; 

● Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS e a 
implementação de medicação a ser fornecida aos munícipes; 

● Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 
democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde; 
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● Participar diretamente da implementação de um novo modelo de gestão 
e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 
acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social 
e financiamento estável; 

● Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica 
a avaliação de desempenho de serviços e prestadores de serviços de 
saúde; 

● Garantir serviço odontológico gratuito à população, em todas as 
Unidades de Saúde, inclusive com o fornecimento de prótese; 

● Estudar a possibilidade de introduzir doulas no atendimento ao parto na 
Maternidade de Pinhais, apoiando a gestante desde o início da gravidez, 
até à amamentação;  

● Ampliar o quadro de equipes multidisciplinares de profissionais, 
priorizando os de Psicologia nas equipes das Unidades de Saúde;  

● Assegurar número adequado de Agentes de Saúde para cobertura de 
toda a região de Pinhais; 

● Aumentar o atendimento e prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DSTs; 

● Ampliar o atendimento ao dependente químico. 
 
3.4 Meio Ambiente 
 
● Ampliar a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos no 

município; 
● Criar uma Associação/cooperativa de Recicladores, fomentando a 

comercialização de materiais recicláveis; 
● Capacitar os catadores a fim de qualificar a reciclagem do material 

coletado por meio de cursos, palestras, etc.; 
● Promover capacitação da população por meio de cursos, palestras, 

oficinas sobre a separação e destinação de resíduos recicláveis, 
orgânicos e rejeitos, aproveitando a expertise dos profissionais da área 
de meio ambiente; 

● Cadastrar as famílias de catadores do município de Pinhais/Pr, 
levantando sua situação socioeconômica para inserir todos os 
carrinheiros em programas sociais por meio da articulação entre as 
Secretarias Municipais de saúde, educação, esporte, cultura, lazer e 
desenvolvimento sustentável; 

● Trazer para o município Indústria de reciclagem de plástico (Ex.: 
garrafas pet); 

● Criar soluções para os problemas com maus tratos de animais usados 
para puxar as carroças; 

● Fortalecer hortas residenciais e prestar assistência técnica às hortas 
escolares; 



 

10 

 

● Criar hortas comunitárias privilegiando ocupação e segurança alimentar 
da pessoa idosa;  

● Implantação do IPTU Verde que dá até 30% de Desconto no IPTU de 
residências que tenham ações sustentáveis como horta, compostagem, 
gramado, árvores nativas, coleta e reuso de água da chuva, lâmpadas 
de LED, energia solar, entre outras; 

● Manter eventos ecológicos como Palestras, Simpósios, Exposições, 
Caminhadas e Pedaladas;   

● Criação de Parques Ecológicos Municipais a fim de preservar a Fauna e 
Flora local, bem como estimular o Turismo Ecológico impactando, 
inclusive, na economia das famílias, comerciantes e empresários locais; 

● Criar parcerias com empresas locais visando sua colaboração doando 
materiais ou produtos recicláveis; 

● Plantar árvores frutíferas no município;  
● Criar poços artesianos pela cidade, para suprir a população com água 

potável em épocas de escassez; 
● Aprimorar as coletas de recicláveis incluindo eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos, pilhas e óleo vegetal mais acessível à comunidade e 
resíduos sólidos; 

● Desenvolver e implantar uma gestão dos recursos hídricos, fazendo o 
acompanhamento, controle, conscientização; 

● Criar programa de preservação de fontes de olhos d’água no município; 
● Organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o controle e 

monitoramento das potenciais fontes de poluição existentes no 
Município, em conjunto com outros serviços de fiscalização da 
Administração Municipal e de outros órgãos estaduais e/ou federais; 

● Fortalecer ações visando prevenção de catástrofes naturais; 
● Recuperar, preservar e conservar a cobertura vegetal e integrar 

remanescentes florestais às áreas de preservação permanente; 
● Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
● Favorecer condições e promover a educação e a interpretação 

ambiental e a recreação em contato com a natureza, nas escolas do 
município; 

● Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 

● Incrementar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB nos 
bairros que necessitarem; 

● Prestar assistência técnica para elaboração de projetos e execução de 
sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de 
baixa renda em locais sem cobertura de rede coletora, consoante com a 
disciplina da Lei Federal nº 11.888/08. 

 
3.5 Moradia e Requalificação Urbana  
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● Urbanizar as comunidades de Pinhais, levando água, saneamento e 
serviços essenciais a quem mais precisa; 

● Contratar novas unidades habitacionais para população de baixa renda, 
por meio de parcerias com o setor privado e outras esferas do governo 
Estadual e Federal; 

● Realizar mutirões para a regularização fundiária. 
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3.6 Transportes  
 
● Iniciar o processo de municipalização do trânsito; 
● Implantar programa de educação para o trânsito nas escolas em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de 
Defesa Social;  

● Substituir ou aperfeiçoar o sistema de sinalização semafórica, tornando-
o mais inteligente e inclusivo; 

● Aperfeiçoar os itinerários dos ônibus, melhorando a quantidade e seus 
horários; 

● Manter adequadamente as ruas com linhas de ônibus; 
● Iluminar adequadamente os pontos de ônibus, zelando pela sua 

manutenção; 
● Cobrar das empresas do transporte público uma atenção especial na 

manutenção dos elevadores dos ônibus e tubos para as pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 

● Fiscalizar a manutenção e higienização dos ônibus zelando por sua 
ótima qualidade; 

● Criar uma linha interna de transporte coletivo público, que circule por 
toda a cidade de Pinhais, a exemplo da linha interbairros ou circular 
centro, em Curitiba; 

● Realizar um diagnóstico/pesquisa de circulação de origem/destino para 
diferentes modais, priorizando os pedestres e ciclistas;  

● Implantar rotas acessíveis, a partir dos indicadores da pesquisa, 
referente à circulação motorizada e não motorizada; 

● Criar Rotas Seguras para turismo, ciclista, pessoas idosas, envolvendo 
as áreas do desenvolvimento econômico, segurança pública, meio 
ambiente e trânsito, para aperfeiçoar a caminhabilidade, acessibilidade e 
mobilidade segura nos locais atratores de trânsito; 

● Manter a população informada e atualizada sobre a existência das 
Rotas, promovendo continuamente seu uso por meio de diferentes 
mídias de comunicação; 

● Ampliar realização de obras e serviços necessários à requalificação e 
reurbanização das calçadas do Município, com a participação da 
iniciativa privada, tendo como princípio fundamental a acessibilidade e 
mobilidade inclusiva e segura; 

● Implantar um bicicletário no terminal rodoviário de Pinhais e em pontos 
principais atratores de público (escolas, comércio, locais de lazer e 
serviços público); 

● Criar Ruas Completas, em locais estratégicos da cidade de modo a 
promover segurança e melhor usabilidade dos espaços públicos e 
promoção da economia da cidade;   
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● Modernizar e ampliar a iluminação pública, especialmente nas faixas de 
travessia de pedestres e ciclovias; 

● Introduzir semáforos inteligentes para pedestres, ampliando o tempo de 
travessia para aqueles com mobilidade reduzida; 

● Assegurar uma infraestrutura viária adequada para cada meio de 
transporte seja Automóvel, Bicicleta, bem como Pedestres; 

● Pavimentar com Material Ecológico Poroso a Estrada Ecológica, 
atendendo à demandas da população; 

● Construir um novo terminal rodoviário entre os bairros Atuba, Claudia, 
Áquila e Emiliano Perneta;  

● Recapear as vias públicas que apresentarem problemas; 
● Revitalizar as calçadas e rampas no âmbito da iniciativa acessível;  
● Criar programas e mais ciclovias para incentivar o transporte por meio 

ciclístico. 
 
3.7 Cultura  
 
● Pôr em prática a Lei de Incentivo à Cultura aprovada em 1997; 
● Incentivar e beneficiar as produções culturais desenvolvidas no 

município, expandindo a oferta da cidade por meio do fomento à 
atividade cultural; 

● Apoiar e criar espaços para projetos de teatro e cinema desenvolvidos 
no município; 

● Promover ações culturais de maneira descentralizada de modo a 
contemplar todo o município; 

● Fortalecer o protagonismo cultural da pessoa idosa, da mulher e do 
jovem, por meio do Centro de Convívio do Idoso, do Centro Cultural 
Wanda dos Santos Malmann e do Centro da Juventude de Pinhais; 

● Aumentar a frequência e as atividades culturais no município; 
● Criar um cronograma de espetáculos locais, aproveitando melhor e 

reconhecendo o trabalho desenvolvido pela Escola de Dança de Pinhais 
e do Centro Cultural Wanda dos Santos Malmann; 

● Valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural em construção do 
município, através da criação mantendo a recuperação e requalificação 
de áreas como praça e parques; 

● Manter e criar atividades turísticas para fomentar a atividade econômica 
do município, como exemplo: a Rota da Cerveja; o Turismo ecológico 
Rota das águas; 

● Implementar o programa Cidade da Música;  
● Ampliar o Festival de Cinema do município; 
● Retomar o Festival Amador de Teatro. 

 
3.8 Desenvolvimento Social  
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● Reduzir a população do município que se encontra abaixo da linha da 
pobreza; 

● Implantar o Projeto Idoso vivo; 
● Garantir que todos os beneficiários dos serviços sociais que residem em 

áreas cobertas sejam atendidos pelo programa; 
● Ampliar a cobertura de atenção em saúde mental (Centros de Atenção 

Psicossocial e Residências Terapêuticas), priorizando a atenção ao 
usuário infantil de álcool e crack; 

● Garantir que todas as Escolas estejam cobertas e atendidas pelo 
conselho Tutelar; 

● Criar a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres; 
● Criação da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias; 
● Criar a Casa de Apoio para mulheres, crianças, adolescentes e pessoas 

idosas, vítimas de abuso e violência, com equipe multidisciplinar; 
● Ampliar e fortalecer os conselhos de direitos do município; 
● Criar o Centro de Atendimento à Mulher vítima de violência; 
● Criar o Centro de Referência da Criança; 
● Aperfeiçoar e ampliar o serviço do Conselho Tutelar, criando o segundo 

colegiado, por meio da divisão da cidade em dois polos para esta 
atuação;  

● Introduzir campanha e atenção à prevenção de abusos contra crianças, 
jovens, mulheres e pessoas idosas; 

● Aumentar a potencialidade da Assistência Judiciária; 
● Criar Núcleos de Justiça Restaurativa Municipal, para a promoção da 

pacificação de conflitos.  
 

3.9 Segurança   
 
● Criar a Secretaria Municipal de Defesa Social (Coordenação Guarda 

Municipal, Defesa Civil e serviços de acesso à justiça);  
● Implantar Patrulha Maria da Penha; 
● Ampliar o investimento em monitoramento utilizando tecnologias 

modernas, tais como drones e câmera de vigilância eletrônica; 
● Investir todo o recurso arrecadado com a taxa de iluminação pública em 

iluminação pública, inclusive lâmpadas de LED, melhorando a 
segurança dos moradores;   

● Promover concurso público para guarda municipal aumentando o efetivo 
nas ruas;  

● Criar uma rota preventiva da guarda municipal nas escolas estaduais, 
para a proteção jovem; 

● Implantar novas unidades de guarda municipal; 
● Ampliar o número de guardas municipais para quatro, em cada 

unidade/módulo com funcionamento 24h; 
● Treinamento e aperfeiçoamento constantes dos guardas municipais; 
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● Ampliar e valorizar estratégias de prevenção de delitos, com políticas de 
defesa social de grupos vulneráveis, identificando as raízes, prevenindo 
o delito e evitando a reincidência;  

● Criar e fortalecer os Conselhos Municipais de Segurança Pública;  
● Criar Núcleos de Justiça Restaurativa Municipal, para a promoção da 

pacificação de conflitos. 
 
3.10 Gestão e Finanças Públicas  
 
● Promover o princípio da eficiência na gestão pública, reorganizando as 

secretarias da prefeitura visando a melhor gestão dos recursos públicos; 
● Unir as Secretarias de Meio Ambiente, Urbanismo e Obras;  
● Criar a Secretaria de Planejamento e Finanças;  
● Extinção da Secretaria de Governo; 
● Criar Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social; 
● Criar Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres; 
● Implantar Estrutura de Data Base e Rede de Internet para inovar a 

gestão pública e os serviços públicos;   
● Criar um canal mais efetivo de comunicação entre a gestão pública e o 

munícipe, por meio de aplicativo, promovendo a transparência, eficiência 
e efetividade dos serviços; 

● Modernizar a área do Cerimonial e Relações Internacionais a fim de 
estimular o desenvolvimento econômico do município; 

● Criar e estreitar laços com a Sociedade Consular do Estado do Paraná 
para promover o desenvolvimento econômico do município; 

● Manter a capacidade de investimento da Prefeitura em uma média de 
15% do orçamento total (150% superior à média da última década); 

● Rever a funcionalidade, eficiência e utilidade de manter os programas 
“IPM” e do Sislan, de modo a aperfeiçoar e dinamizar a gestão 
ambiental;  

● Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, 
especialmente para investimentos em infraestrutura; 

● Manter a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal; 

● Desenvolver projetos e programas com objetivo de capitanear recursos 
do governo nacional e organizações internacionais. 
 
 
 

3.11 Ciência e Tecnologia 
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● Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento ambiental; 

● Implementar o conceito de Smart Cities em Pinhais; 
● Instalar internet gratuita para todos os moradores fazer de Pinhais uma 

cidade Digital; 
● Criar um coworking com LAN house gratuita em região estratégica do 

município com maior índice de população jovem;  
● Criar totens de autoatendimento para atender a toda a população;  
● Implantar estrutura de rede de internet eficiente visando a promoção de 

conceitos de cidades inteligentes; 
● Fomentar a implantação de energia solar em prédios públicos e apoiar 

iniciativas privadas; 
 
3.12 Desenvolvimento Econômico  
 
● Desburocratizar os serviços da prefeitura para aberturas de micro, 

pequena e média empresas;  
● Abrir linhas de crédito para a micro, pequena e média empresa, 

ampliando o empreendedorismo local; 
● Incentivo a dedução à tributação por meio de oferta do primeiro 

emprego; 
● Criar espaço multiuso com feiras noturnas, espaço de lazer e cultura; 
● Redução de impostos progressiva;    
● Atrair grandes empresas para o município; 
● Criar espaço para criação e apoio à startups no município; 
● Fortalecer o empreendedorismo feminino; 
● Fortalecer a empregabilidade e o empreendedorismo no município; 
● Dedução de IPTU para as MEI’s que desenvolvam a atividade na própria 

residência. 
       
 


