
PROPOSTA (PLANO DE GOVERNO) 

‘’PROGRAMA ARROZ COM FEIJÃO’’ 

Prioridade: Cuidar, primeiro, das pessoas, pedestres, ciclistas e pessoas 

com dificuldades de locomoção 

 

Saúde: 

-Fortalecer o PSF e o NASF; Ampliar e dinamizar o atendimento à saúde mental com 

investimento no CAPS e rede interdisciplinar como CREAS E CRAS; 

-Mutirões para zerar as filas dos atendimentos de consultas e cirurgias eletivas com 

especialidades; 

-Linha de ônibus com itinerário exclusivo para atendimento aos principais hospitais, 

clínicas, UBS’s, UPA’s e entidades filantrópicas; 

-Ampliar horário de atendimento de uma UBS na zona sul, a fim de desafogar a demanda 

do HZS, disponibilizando-o para os casos mais complexos; 

-Ampliar horário de atendimento da UBS Maria Cecília para 24h e área de atuação para 

toda ZN a fim de deixar o HZN disponível para casos mais complexos; 

-Construir uma UBS com atendimento 24hs de referência na ZL e desafogar a demanda 

do HU; 

-Criação do centro de zoonoses; 

-Abrigo para cães e gatos com finalidade de tratamento encaminhamento para adoção; 

-Criação do programa ‘’Mãe Total’’, aplicando plenamente e complementando as 

propostas do ‘’Mãe Paranaense’’, de forma a atender integralmente às todas necessidades e 

peculiaridades de cada gestação individualmente; com ampla cobertura de exames pré-natal 

(Toxoplasmose, HIV, principais pré-disposições genéticas, compatibilidade sanguínea, 

acompanhamento nutricional e hormonal) e de puericultura (teste do pezinho, da orelhinha, do 

coraçãozinho,  e demais necessários para detecção precoce de síndromes sem dependência da 

fila de espera estadual); 

 

Segurança Pública: 

 -Criação do programa “Londrina Segura”: Fortalecimento e aumento de efetivo e 

recursos da GM com a rede “Cidade Inteligente” com monitoramento de pontos críticos de 

acidentes e criminalidade, instalando câmeras de vídeo-monitoramento interligadas à uma 

central de segurança por rede de fibra ótica, com reconhecimento facial por inteligência 

artificial, sistema de alto-falantes, botão de pânico e acionamento automático de viatura mais 

próxima; 

 -Criação de um conselho de defesa com forças de segurança trabalhando integralmente 

(GM, PM, PC, PF, PRF, PRE, Corpo de Bombeiros, etc., com participação de representantes da 

sociedade); 



  -Rotina de vigilância da GM em escolas, UBS’s, prédios públicos e espaços 

compartilhados; 

 

Educação: 

 -Ampliação de ETI’s (Escolas de tempo integral) com 5 (cinco) refeições diárias para os 

alunos, com funcionamento até às 18h; 

  -Parcerias com igrejas, centros comunitários, associações de moradores, entidades e 

cooperativas para atendimento integral ao aluno; 

 -Distribuição de kits escolares comprados no comércio local, o mesmo ocorrendo com 

os uniformes; 

 -Funcionamento dos espaços de escolas nos fins-de-semana e feriados para 

comunidade, desenvolvendo atividades artísticas, culturais e esportivas; 

 -Construção de CMEI’s e escolas para atender à demanda crescente; 

 

Desenvolvimento: 

 -Desburocratizar e agilizar a emissão de alvarás com a criação da “Casa do Empresário” 

dentro da prefeitura, para dar o suporte necessário para instalação de pequenas e médias 

empresas e prospectar novos investidores; 

 -Apoio ao Condomínio Industrial da Zona Norte; 

 -Banco de informações (dados) e disponibilização de ferramentas tecnológicas (mapas 

sistêmicos) para indicar o potencial de consumo, demanda e vocações; 

 -Dinamizar Londrina Convention & Visitors Bureau para captação de eventos para o 

município; 

 -Apoio e fortalecimento às micro, pequenas e médias empresas; 

 -Parcerias com instituições estaduais, federais, privadas e cooperativas para capacitação 

de mão-de-obra a fim de atender à necessidade do empresariado local, para ampliar quadro de 

funcionários ou criação de novos empreendimentos; 

 -Criação de barracões industriais nos distritos rurais para processamento de matéria-

prima como arroz, milho, soja e frango; 

 

Habitação: 

 -Construção de moradias populares em parceria com os governos federal, estadual, 

cooperativas e instituições privadas, com o foco principal em habitações de interesse social; 

 -Aproveitamento dos “vazios’’ urbanos para construção de habitações, evitando 

especulação imobiliária; 


