
PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO CANDIDATO A PREFEITO ACYR NEVES - PSC 

– EM PINHÃO - PR 

 

 

CULTURA 

Prestigiar as manifestações culturais de Pinhão-Pr. 

Valorizar os prestadores de serviço sediados e-ou residentes na cidade, evitando os 

gastos milionários com contração de artistas de fora do munícipio. 

Apoio aos grupos de artes e cultura já existentes. 

Incentivo aos eventos regionais, incluindo eventos gospel, vinculando as igrejas no 

assistencialismo social do municipio. 

Construção de mais áreas de lazer e cultura. 

Indetificar todos os pontos turisticos e seus potenciais turisticos para exploração 

popular; 

 A revitalização do Parque Coronel Lustosa, para melhoria do desenvolvimento das 

feiras de animais e eventos culturais (Rodeios) e a implantação de Escola de Equinoterapia, 

destinada as crianças  especiais , (Ex: APAE, e demais entidades) 

Desenvolver cursos juntamente coms a escolas municipiais oferencendo aos alunos 

da rede pública cursos como teatro, música e outros. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, EMPREGO E RENDA 

 

Criação do distrito industrial, para viabilizar a atração de empresas que gerem 

emprego e renda para a população, de acordo com a vocação e necessidade da comunidade, 

gerando maior arrecadação e emprego para o munícipio. 

Apoio efetivo ao pequeno e micro empreendedor. 

Implantação de incubadoras de novas tecnologias e formação tecnológica em PPP. 

Implantação de academias ao ar livre. 

Implantação de cursos caseiros profissionalizantes, com aproveitamento de 

profissionais disponíveis na cidade e cursos técnicos  e práticos  visando qualificar a mão de 

obra humana, inclusive  com curso praticos em operador de máquinas.  

Estruturação do polo de informática de Pinhão, em sintonia com as universidades da 

região, criando acesso global informatizado, com acesso a internet livre, com inclusão de wi-

fi, em pontos estrategicos do municipio. 



Valorização a contratação de mulheres com maior inclusão na área de trabalho. 

 

 EDUCAÇÃO 

 

Incentivo a criação de creches domiciliares e comunitárias. 

Estabelecer diálogo permanente com os professores e seus órgãos de representação. 

Aperfeiçoamento do corpo docente e do pessoal técnico das escolas municipais. 

Criação de estações de informática nas escolas municipais, com acesso à internet. 

Parceira com universidades da região para soma de esforços na melhoria das 

condições de ensino. 

Disponibilização de acesso a aulas telepresenciais em eventuais ocasiões causadas por  

motivo de força maior (pandemias) ou incidentes que limitem a aglomeração de nossas crianças e 

estudantes, sem prejuizo das aulas e seu respctivo ano corricular. 

Implantação do programa “Familia na Esolca”, onde além das aulas normais na rede 

pública municipal, seria para atender aos pais de alunos que não possuem condição de 

alfabetização e estariam em horarios extra participando de pequenas aulas junto com os filhos. 

 

EMPREGO E MENOR APRENDIZ 

 

Desenvolvimento de convênios com entidades credenciadas no projeto “Menor 

Aprendiz”. 

Premiação e destaque das empresas que admitirem o Menor Aprendiz. 

Aumento do número de escolas profissionalizantes 

 Realizar a participação com empresas incluindos a do sistema S, e implantar o 

programa meu primeiro emprego para jovens e adultos. 

Abertura de vagas, na prefeitura, para o Menor Aprendiz. 

 

ESPORTE 

 

Adaptação de novas áreas para caminhadas e ciclismo, com sinalização. 

Incentivo ao esporte amador, com lazer para jovens e adultos. 

Construção de mais quadras poliesportivas. 

Apoio a clubes e academias, por meio de convênios. 

Incentivo a Reabertura para pesca Esportiva, respeitando o calendário de cada espécie. 

(ex: Piracema) 



FUNCIONALISMO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO 

 

Valorização do servidor público municipal. 

Auditamento dos contratos e licitações, dos últimos 8 anos. 

Implantação de programa de combate à corrupção, com apoio do Ministério Público, 

força tarefa das autoridades competentes inclusive, com fiscalização contra o nepotismo. 

Promover concursos públicos, visando oportunizar postos de trabalho na prefeitura, 

não ultrapassando o limite de contratação estipulado por lei. 

Implementar um modelo de gestão transparente e eficaz, que mostre de forma clara, 

descomplicada e acessível, a aplicação dos recursos públicos, garantindo a lisura das ações 

governamentais, com transparência para os cidadãos.  

Vizabilizar recursos federais e estaduais diretamente ao Municipio, com apoio da 

secretaria de industria e comércio, para atração de novas indústrias, para o municipio, 

oportunizando a modernização do sertor industrial. 

Reestruturação e planejamento para nova instalação de parque industrial da Cidade, 

implementação da Cidade Industrial. 

Incentivo de isenção de impostos municipais para atrair a implantação de novas 

empresas; 

Auditar a forma atual de lançamento e cobrança do IPTU, tornando-a mais racional e 

compatível com poder aquisitivo da população, com  a fiscalização na isenção de impostos 

dos idosos e portadores de doenças graves. 

Promover a revisão de todos os débitos lançados e cobrados pelo munícipio, incluindo 

aqueles que já são objeto de execução e cobrança judicial, com sua subsequente extinção a 

os já prescritos. 

 

MEIO AMBIENTE/ AGRICULTURA 

 

Conscientização ambiental da sociedade. 

Proteção das áreas verdes existentes, com a implantação de unidades de 

conservação com projetos de aferição de ICMS ECOLÓGICO, para aumento da Receita do 

Municipio; 

Reflorestamento das encostas com árvores frutíferas e nativas. 

Recuperação das áreas degradadas. 

Limpeza urbana eficaz e desenvolvimento da cultura de reciclagem. 

Implantação de parceria com os órgãos ambientais, para remoção de árvores em 



perimetro urbano em áreas de risco à vida humana, bem como que esteja impedindo a construção 

de residencia para moradia. 

Reativação do Centro de Produção Animal, com aquisição de matrizes, ovinos, 

caprinos,etc, para incetivo da melhoria genetica dos animais no agronegócio pinhãense. 

Implantação  de Programas e criação de fragos destinados para contribuição na merenda 

escolar das escolas municipais.  

Aquisição de sementes  e árvores frutiferas em parceria com a EMBRAPA,  

geneticamente melhoradas condizentes com o clima da região de Pinhão; 

Projeto de implantação de criação de peixes, com orientação da ANA, IAT e demais 

órgãos de classe, aproveitando o grande recurso hidrico do Municipio; 

Incentivo de Programas , com correção de terra, uso de calcário ,  com a quantidade de 

acordo com a analise de terra. 

 

OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

 

Sanear os córregos. 

Solucionar o problema da falta de água, fornecendo-a tratada e com fartura. 

Afetivo tratamento de esgoto sanitário. 

Implantação de condominio residencial popular em parceria com a caixa economica 

federal, possibilitanto acesso em aquisição da casa propria por pessoa de baixa renda. 

Alinhamento com o Governo Estadual para a implantação de poços artesianos para 

pequenos produtores rurais, oferecendo  suporte  em meio a maior  crise hídrica atualmente no 

estado; 

 

SAÚDE 

 

Aumentar o investimento da área de saúde. 

Implantar o Pronto-Atendimento Municipal, com a disponibilização de aplicativo de 

acessibilidade em tempo real, podendo ser acessado em aparelho telefonico, para que o 

cidadão tenha acesso e controle da ordem de chegada em conformidade com a necessidade 

do paciente, seja com o hospital que atende o municipio ou o então hospital conveniado, fora 

do municipio.  

Valorização da Medicina Preventiva e de Família. 

Adequação do funcionamento dos Postos de Saúde, tornando-os resolutivos. 

Implantação de UTI, no Hospital que atende o Municipio; 



Disponibilizar farmacia basica para municpio de manipulação em medicamentos, seguindo 

a prescrição médica, com dose e quantidade certa, conforme a necessidade do paciente,  

(evitanto o desperdicio de medicamentos, possibilidade de unificação de remédios em uma unica 

dose, obdencendo as prescrições legais) 

Criação de sistema itinerante de saude comunitaria para assistencia médica as 

comunidades nos distritos (saúde móvel comunitaria) medicina preventiva e não curativa, com 

controle dos dados  caomunidade no municipio. 

Implantação do Programa “Parteiras no Lar”,  incentivo de qualificação  de cursos de 

primeiros socorros para eventual trabalho de parto que possa incorrer de forma emergencial, de 

forma que se possa previnir e evitar prejuizos da gestante e do bebê em trabalho de parto 

emergencial, até a chegada no pronto atendimento. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 

Criação da  secretaria de segurança municipal e implantação da Guarda Municipal, 

masculina e feminina,  de acordo com a necessidade do municipio  com apoio da Policia 

Militar e Civil e programas do Poder Judiciario, somando forças para potencializar , maior 

envolvimento e cooperação com a população e combate ao feminicidio e demais crimes 

contra vida.   

Efetivo funcionamento e ampliação do sistema “Olho-Vivo” (câmeras de 

monitoramento). 

Convênios com o Governo do Estado, para atender os programas municipais. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Licitação do transporte coletivo na cidade, buscando a possibilidade de acesso aos 

cidadãos, evitando dificuldades de locomoção a lugares distantes, ex: acesso dos bairros: 

dois irmãos até a saida para Reserva do Iguaçu,  acesso da localidade  de “guarapuavinha”, 

vila rural, até o centro da cidade, possibilitando melhor qualidade de acesso ao centro : 

bancos, lojas, supermercados , etc. 

  

TURISMO 

 

Implantação de projeto profissional, em parceria com o comércio e entidades 

representativas, para incrementar o turismo na cidade e nos distritos, (faxinal do céu e areas 



turisticas a serem levantadas), buscando sua expansão e aumento em todos os meses do 

ano. 

 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Criação de Departamento Especializado em Regularização Fundiaria, com parcerias com 

os órgãos dos governos federal e estadual para regularização fundiaria rural e urbana, bem como 

criação de medidas administrativas para regularização dos assentamentos rurais e a regularização 

dos lotes individuais urbanos em nucleos consolidados, atraves de REURB, possibilitanto a 

contratação de profissionais do municipio, das areas ligadas ao departamento, incentivando 

estutandes de direitos, bachareis de direito, advogados, engenheiros, dispoponibilizando cursos 

para especialização na área em parceria com os orgãos de classe, inclusindo profissinais atuantes 

de direito, bem como oficiais de cartórios, com a finalidade  de regularizar a propriedade e o 

patrimonio das familias pinhãoeses.  

 

URBANISMO 

 

Criação da Patrulha Asfaltica , com aquisição de equipamentos para o feitio de asfalto 

pelo municipio de forma permanente, com a realização de asfalto nas ruas de chão na cidade e 

cobertura nas ruas que  que já se encontram com calçamento, melhorando a qualidade de vida 

dos cidadãos, evitanto (poeria, barro,) previnindo doenças respiratórias, valorizando os imóveis 

em suas regiões,  evitando a duplicidade de pagamento tributaria de benfeitorias  ao municipio. 

 Criação de ciclovias, e especial na marginal 170 que liga Pinhão ao bairro dois 

irmãos com a criação de ciclovias, previnindo acidentes conforme apontam as estatiticas do 

municipios. 

 

 

 


