
PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO PT/MDB E PCdoB: “UNIDOS NOVAMENTE E 

O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE” 

 

 ADMINISTRAÇÃO  

 

Modernidade, Eficiência e Transparência.  

As propostas do presente plano de governo para a área de Administração partem 

de uma realidade bastante distinta daquela existente em 2016. Em pouco mais de três 

anos, a gestão eleita em 2016 modernizou a administração pública de Pinhão, adotando 

mecanismos de planejamento, transparência, modernidade, tecnologia, rigor na aplicação 

de recursos, autonomia e confiança nos servidores e participação coletiva. A área de 

planejamento e convênios foi estruturado, o que permitiu acessar e aplicar adequadamente 

recursos de convênios. Cada secretaria passou a ter um gestor administrativo para gerir o 

processo de compra, realizando os pedidos de forma mais qualitativa, tendo em vista que 

conhece a demanda de sua Secretaria o que qualifica a tramitação dos processos de 

compra. Regulamentamos a gestão e o rigor no cumprimento dos contratos 

administrativos. Inovamos com a utilização de tecnologias de informação que gerou 

modernidade, eficiência, economia e segurança em diversos campos, como a implantação 

de 14 km de rede de fibra óptica, processo de implantação de 27 câmeras de segurança 

na cidade em fase de execução, implantação do sistema de telefonia VOIP, implantação 

de novo sistema de gestão pública, mais moderno, eficiente e seguro e implantação de 

REP (registrador eletrônico de ponto) trazendo maior controle no serviço público. 

Instalação de parquinhos infantis em praças e locais públicos. Redução significativa do 

número de cargos em comissão, ao mesmo tempo em que houve um aumento no número 

de servidores de carreira que desempenham funções de liderança.  

A Prefeitura abriu-se para ouvir a população, em audiências públicas, reuniões, 

prestação de contas e o estabelecimento de atendimento direto à população pelo prefeito, 

todos os dias. 

O atual plano de governo propõe novas medidas para Pinhão seguir em frente e 

aperfeiçoar ainda mais a administração pública municipal.  

 Dar continuidade ao trabalho de reestruturação administrativa do Poder Público Municipal, 

ampliando a profissionalização das equipes através de capacitação permanente aos 

servidores proporcionando a otimização do quadro próprio e das equipes de trabalho;  

 Ampliar a participação dos servidores no processo de gestão e tomada de decisão 

proporcionando maior autonomia às equipes de trabalho; 

 Trabalhar o conceito de pertencimento no tocante aos espaços públicos, proporcionando 

melhorias, embelezamento, maior segurança, acessibilidade e realização de eventos na 

perspectiva de aumentar a utilização desses espaços; 



 Estruturar o Departamento de Planejamento, atrelando as funções de elaboração de 

projetos, de forma a integrar as ações entre o Planejamento e Obras; 

 Ampliar o investimento em modernização administrativa e em tecnologias de gestão a fim 

de dar maior qualidade e eficiência no serviço público;  

 Além dos processos de licitação, tornar todos os processos eletrônicos, visando maior 

acessibilidade, agilidade e transparência para a população; 

 Dar suporte a iniciativas que resultem em maior automatização de rotinas e interligação 

tecnológica dos diversos setores da Prefeitura Municipal, tornando a administração pública 

cada vez mais ágil e eficiente;  

  Ampliar gradativamente o número de câmeras de segurança instaladas no município;  

 Otimizar a utilização de espaços físicos diminuindo os gastos com aluguéis e facilitando o 

atendimento aos cidadãos; 

 Aperfeiçoar a gestão de patrimônio e controle de materiais, priorizando pela construção de 

uma central tecnológica de transporte, frota, patrimônio e almoxarifado central; 

 Promover a reforma e a melhor utilização dos espaços do Terminal Rodoviário, de forma 

que torne aquele espaço mais eficiente e acessível para a utilização e prestação de 

serviços públicos;  

 Instituir o GGI - Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública, cobrando dos órgãos 

responsáveis ações que resultem em maior segurança para a população;  

 Instituir a CIPA e fortalecer o diálogo com as categorias profissionais e sindicatos; 

 Criar setor específico dentro do Departamento de Recursos Humanos voltado ao 

atendimento de demandas exclusivas dos servidores relacionadas à saúde do trabalhador; 

 Implantar o sistema de gerenciamento de frotas com a finalidade de otimizar o uso dos 

veículos oficiais de forma a gerar economia e eficiência (rastreamento da frota).; 

 Dar continuidade ao trabalho de gestão que tem proporcionado, através da melhoria do 

processo de compras públicas, a melhor aplicação dos recursos públicos com 

competência, transparência, profissionalismo e rigor na execução de licitações e contratos.  

 

 AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

 Dar continuidade ao subsidio do transporte da produção da agricultura familiar vinculados 

aos programas da Secretaria da Agricultura; 

 Revitalizar o Centro d Produção; 

 Dar continuidade ao plano de Incentivo à ampliação dos programas:  Aquisição de 

Alimentos e Compra Direta, direcionando-os em especial  à merenda escolar; 

 Dar continuidade ao auxilio a execução do programa das Agroindústrias, 

 Realizar os programas de: 



a)   Incentivo à produção e comercializações de ervas medicinais e produção 

orgânica; 

b) Realização da Feira Gado Leiteiro; 

c) Manutenção das Feiras de bezerros e gado geral; 

d)  Incentivo à Feira do Produtor Rural para expor e comercializar seus 

produtos e artesanatos; 

e) Inseminação artificial e promover capacitação de produtores; 

f) Recuperação e conservação de solo, com a melhoria da logística de 

distribuição e aplicação de calcário, mediante análise prévia de solo; 

g) Subsídio para agricultura de subsistência com equipe técnica de referência; 

h) Apoio às organizações representativas do meio rural (COMDER, 

Associações, Cooperativas e demais conselhos e entidades); 

 

 Potencializar o programa Porteira Adentro (Lei 1.899/2014 e Decreto 044/2019; 

 Criar programa de Piscicultura para atender as demanda oriundas do programa porteira 

adentro; 

 Criar programa de assistência técnica e  logística, para atender as demandas dos 

produtores que irão produzir para abastecer o mercado do agricultor; 

 Criar e fomentar programas de diversificação da produção das pequenas propriedades, 

para melhor geração de renda; 

 Criar programas de apoio às propriedades dos alunos da Casa familiar rural; 

 Fomentar Programas da Agricultura Familiar de acordo com a vocação de cada região; 

 Manter o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural – FUMDER; 

 Manter os eventos em parceria com COMDER e  outras Secretarias  ( Olimpíada Rural, dia 

do Agricultor e outros); 

 Buscar recursos através de emendas Parlamentares para a aquisição de equipamentos 

agrícolas para fortalecimento das Associações; 

 Manter parcerias com as cooperativas : COOMAPER, COOAFAP 

 Incentivo a produção e comercialização da Erva Mate. 

 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

 Criação de Departamentos Municipais: de direitos da criança e do adolescente; e dos 

direitos da Mulher;  

 Implantar o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas, com 

equipe mínima para atuar no serviço; 

 Sede própria e equipe mínima para o Projeto Família Acolhedora e para o CRAS Volante; 

 Efetivar a casa de apoio a gestante em parceria com a Secretaria de Saúde; 



 Expandir a inclusão social da população em situação de risco, articulando com as demais 

políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federais; 

 Aprofundar a articulação com a rede não governamental de assistência social e com as 

outras políticas sociais do município, em especial as de saúde, educação, habitação, 

trabalho e segurança pública;  

 Capacitar os profissionais da política pública de assistência social, assegurando a melhoria 

da gestão, considerando as instâncias do sistema descentralizado e participativo; 

 Fortalecimento do controle social através dos conselhos, das conferências e dos fóruns de 

Assistência Social como espaços de democratização, negociação de consensos e de 

gestão compartilhada. 

 

 EDUCAÇÃO E CULTURA 

  

 Respeito e garantia dos direitos versados no Estatuto do Magistério e do Servidor; 

 Concurso Público para professores dos anos iniciais; 

  Ampliação do Fundo Rotativo Municipal – repasse financeiro para as escolas. 

 

Apoio ao estudante 

 Ampliação da oferta de vagas para a Educação Infantil de 0 a 3 anos; 

 Uniforme escolar todos os anos, e respeitando a identidade de cada escola; 

 Material escolar para os alunos carentes; 

 Garantia o professor acompanhante para todos os alunos especiais com laudo. 

 

Estrutura Física 

 Continuidade da melhoria na estrutura física das escolas e CMEIs; 

 Construção do novo espaço para o CMEI Tia Felicidade; 

 Investimento em equipamentos de informática para as escolas. 

 

Transporte Escolar 

 Continuidade da renovação gradual da frota do transporte escolar; 

 Assiduidade do transporte escolar com qualidade e segurança; 

 Apoio ao transporte Universitário; 

 Melhoria na estrutura física do pátio do Transporte Escolar; 

 

Pedagógico 

 Efetivação da Proposta Pedagógica Curricular; 

 Apoio pedagógico às escolas com acompanhamento permanente da SMEC; 

 Formação continuada, de qualidade e respeitando as fases educacionais (seriação) 



e os segmentos (Educação Infantil, Educação Especial, Alfabetização, Pós Alfabetização); 

 Ampliação do atendimento especializado no Centro de Pscicopedagogia e instalação deste 

em prédio público; 

 Implantação do programa de Prevenção contra o uso de drogas; 

 Padronização das Bibliotecas nas Escolas de Ensino Fundamental; 

 Para 2021: Programa de Recuperação de Aprendizagem do ano letivo de 2020; 

 

Cultura 

 Construção do Anfiteatro Municipal; 

 Implementação do Projeto de leitura pela Biblioteca Itinerante; 

 Implantação do sistema Municipal de Cultura; 

 Oficinas artístico-culturais; 

 Apoio aos eventos culturais e artísticos 

 Criação de Grupo de Teatro Educacional; 

 

 ESPORTES 

 

Estrutural 

 Viabilizar espaços adequados para a pratica das diversas modalidades esportivas: 

xadrez, tênis de mesa, artes marciais; 

 Implantação de academia do atleta; 

 Revitalização e adequação das estruturas esportivas pblicas; 

 Construção de mini quadras de basquetebol  descentralizadas; 

  Troca da cobertura do ginasião; 

 Adequação nos vestiários e banheiros garantindo acessibilidade no ginásio Rubens 

Spengler e do campo municipal; 

 

Esportivo 

 Elaboração e implantação do plano municipal de desenvolvimento esportivo; 

 Manutenção das escolinhas existentes com maior investimento em materiais e estruturas 

para treinamentos; 

 Implantação da escolinha de atletismo municipal; 

 Implantação do programa “dia de alegria”, que visa possibilitar várias atividades esportivas 

e de lazer; 

 Ampliação de campeonatos e torneios de várias modalidades, tanto na sede do município 

como nas comunidades do interior nas modalidades masculina e feminina; 

 Realização de eventos regionais de futsal e de futebol adulto masculino e feminino; 

 Realização do JOP`S – jogos oficiais de pinhão; 



 Realização anual de evento de pesca esportiva. 

 

 INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 

Implantação do Programa MENOR APRENDIZ  

Turismo 

 Planejar o desenvolvimento do turismo sustentável para contribuir com o crescimento da 

economia municipal e da geração de empregos; 

 Priorizar que às regiões ribeirinhas se desenvolvam plenamente neste segmento; 

 Estimular a capacitação permanente de mão de obra, articulando a cadeia do turismo com 

outras cadeias produtivas, fomentação de programas de divulgação interna e externa de 

destinos turísticos, com investimento em projetos de infraestruturas e promoção de um 

programa integrado de turismo sustentável; 

 Abordar métodos de planejamento e organização para a atividade turística, em seus 

diferentes níveis, com a finalidade de promover ações para o desenvolvimento sustentável 

do Município, com os diferentes segmentos, como as agroindústrias, artesãos, etc; 

 Elaborar um calendário turístico que inclua as principais festas que ocorrem em nosso 

município, Como Pesca Dourado, Festas religiosas (Divino e outras), Festa do Pinhão, 

Feira Liquida Pinhão e outros eventos. Para possibilitar investimentos em infraestrutura, 

divulgação, etc; 

 Incentivar a utilização de leis estaduais e federais de incentivo a cultura e folclore; 

 Estimular comodatos de áreas privadas para datar os atrativos de equipamentos voltados a 

desenvolver atividades turística: mirantes, escadas, etc; 

 Identificação de acesso a pontos turísticos e localidades do município em parceria com a 

SMIV 

 

Empresas e Agroindústrias 

 Identificar com empreendedores as demandas e oportunidades de serviços dos diversos 

ramos de atividades;   

 Promover a capacitação e qualificação de mão de obra, incentivando geração de emprego 

e renda; 

 Fomentar e aprofundar as parcerias com ACIAP, SENAI, SEBRAE, SENAR, EMATER, 

Sindicatos, Agência do trabalhador, Cooperativas de produção e de crédito e empresas 

locais. Para aprimorar nosso ambiente de negócio; 

 Fomentar a discussão sobre a manutenção das cadeias produtivas. Visando buscar 

alternativas para desenvolvimento, incentivando a produção de matéria para industrializar; 

 Continuar aplicando a lei Geral nas licitações, permitindo que as empresas MEIs, MEs e 

EPPs Locais, possam participar; 



 Promover a conscientização e estímulo na importância da participação das compras 

Governamentais. 

 Dar continuidade a Regularização e estruturação das agroindústrias. Recuperar, melhorar, 

fortalecer e/ou modernizar unidades agroindustriais familiares já instaladas e em 

desenvolvimento; 

 Apoio as agroindústria instaladas: 

a) Oferecendo cursos e visitas técnicas; 

b) Auxiliar na criação dos rótulos dos produtos; 

c) Fornecimento e transporte de terra para instalação ou melhoria da 

estrutura; 

d) Abertura de fossas sépticas; 

e) Elaboração de projetos técnicos; 

f) Fornecimento de um Responsável Técnico nos primeiros anos de 

instalação; 

g) Repasse em regime de cessão de uso de máquinas e equipamentos. 

 

Parque Industrial 

 Estudar novas áreas de expansão do Parque Industrial; 

 Reordenar espaços existentes e ou ocupados; 

 Revisão dos comodatos, concessões de uso e a aplicação da lei; 

 Levantar s demandas para os espaços disponíveis; 

 Estudo pra a aplicação de mais recursos públicos com incentivos fiscais nos segmentos 

prioritários; 

 Instalação de indústrias; 

 Adequar  espaço  físico do Parque Industrial melhorando a infraestrutura; 

 Implantação de novo espaço para instalação de indústrias  (incubadoras) no Centro de 

Produção com barracões , pavimentação , saneamento, energia elétrica etc. 

 

Agencia Trabalhador 

 Orientar o trabalhador para solicitar o seguro desemprego; 

 Orientar os trabalhadores para suprir as demandas que surjam no mercado de trabalho; 

 Orientar trabalhadores quanto à formalização de sua documentação, para o Mercado de 

trabalho.  

 

Sala do Empreendedor 

 Incentivar a legalização de negócios informais;  

 Fornecer Informações e orientações sobre a abertura, funcionamento e formalização MEIs; 

 Facilitar a formalização de novas empresas (MEI);  



 Oferecer cursos e treinamentos aos MEI, com objetivo de capacita-los a gerirem suas 

empresas com mais segurança; 

 Promover a oferta de consultorias empresariais aos MEIs para que possam sanar duvidas 

da gestão do seu negócio;  

 Orientar e realizar o processo de tomada de créditos do Fomento Paraná ou de outras 

instituições de crédito que possam ser parceiras;  

 Incentivar e orientar os MEIs para que estes participem dos processos licitatórios;  

 Disponibilizar para as  MEIs: 

 Impressão de boleto de pagamento mensal; 

 Auxilio na emissão de NF; 

 Auxilio na solicitação de login e senha de acesso as notas fiscais eletrônicas;  

 Auxilio na solicitação de Vistoria dos Bombeiros Online; 

 Informações para contratações de funcionários. 

 

 

 MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO   

 

Ampliar trabalhos de coleta e destinação correta dos resíduos sólidos urbanos, através da 
triagem, compostagem do aterro sanitário, com manutenção de contrato com a Associação 
de Catadores;  

Manter cobranças junto a Sanepar para ampliação da rede de água e esgoto; 

 Ampliação do incentivo a separação do lixo através da BUFUNFA; 

 Estruturar programa de saneamento urbano e rural com implantação de biofossas em 

pontos com deficiência no sistema de esgotamento sanitário; 

 Implantar corredores verdes próximo às áreas de manancial do município, priorizando as 

parcerias com as Escolas, Empresas, Associações entre outras; 

 Continuar processo de licenciamento de cemitérios, cascalheiras entre outros; 

 Ampliar programa de controle ético de animais, buscando reduzir a superpopulação de 

cães de nossa cidade; 

 

Urbanismo 

Fortalecer o programa cidade limpa; 

 Estruturar plano de arborização urbana do nosso município; 

 Implantar rotas específicas para ciclovias em parcerias com os grupos de ciclistas, 

maratonistas e pedestres; 

 Locar ou adquirir usina de asfalto para produção própria; 

 Ampliar a implantação de lâmpadas de led; 



 Implantação e revitalização de praças e espaços de lazer. 

 Implantar rotas com acessibilidade; 

 Implantar extensão de rede elétrica em regiões não atendidas; 

 

Habitação 

 Fortalecer o fundo Municipal de Habitação de interesse social; 

 Ampliar processo de regularização documental de lotes urbanos; 

 

 

 SAÚDE  

 

De acordo com o Art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, a nossa prioridade 

permanecerá na implementação de ações fundadas nos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), visando à garantia de uma Atenção Primária de qualidade, tornando a 

principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, 

coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

Para que isso seja possível, apresentamos as seguintes propostas para compor o 

Plano de Governo do quadriênio 2021-2024: 

 Ampliar o número de equipes de Saúde da Família, implantado as Equipes de 

Saúde da Família;  

 Ampliar a descentralização da Imunização para todas as Unidades sedes das 

Equipes de Saúde da Família; 

 Ampliar o espaço físico da Sala de Vacina do Centro Municipal de Saúde; 

 Efetivar a Estratificação de Risco dos pacientes portadores de Doenças Crônicas; 

 Construir o espaço físico para abrigar as novas instalações da Farmácia Básica e 

do Laboratório Municipal; 

 Ampliar o Serviço de Saúde Bucal com ênfase no desenvolvimento das ações 

preventivas, promovendo a implantação de Equipe de Saúde Bucal em todas as 

sedes de ESF, bem como a continuidade do cuidado em todos os níveis de 

complexidade; 

 Fortalecer o processo de organização das Redes de Atenção à Saúde nas áreas 

de urgência e emergência, materno-infantil, doenças crônicas, psicossocial e 

cuidados à pessoa com deficiência; 



 Buscar recursos de Convênio nas esferas Estadual e Federal para a construção da 

nova sede da Clínica de Fisioterapia e Reabilitação; 

 Buscar recursos de Convênio junto ao Governo do Estado para a aquisição de 

Equipamentos de UTI Móvel a fim de equipar ambulância do município para 

transporte sanitário avançado; 

 Investir em capacitação continuada dos Servidores da Saúde nas diversas áreas 

de atuação; 

 Implantar o Projeto PREVINA-SE, que consiste em promover ações educativas 

junto às escolas e comunidade em geral para evitar a gravidez na adolescência e a 

gravidez indesejada; 

 Implantar o Projeto SAÚDE NA COMUNIDADE, que consiste em realizar Feira de 

Saúde nos Bairros e nas Comunidades Rurais, disponibilizando serviços como: 

Aferição de pressão arterial; Avaliação Nutricional; Teste de glicemia; Orientações 

para a prevenção de doenças; Palestras educativas diversas; Distribuição de 

preservativos e panfletos educativos; Saúde Bucal, Prevenção da Dengue, entre 

outras; 

 Manter Equipe permanente de profissionais de saúde para atendimento domiciliar 

aos pacientes portadores de doenças crônicas; 

 Aprimorar o programa RESPIRACAO qualificando a assistência aos pacientes que 

fazem uso de oxigenioterapia; 

 Implantar o Centro de Especialidades Médicas no espaço do antigo ESF 

Mazurechen, com oferta em um mesmo local de atendimento médico nas áreas de 

Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Cardiologia, Ortopedia e Cirurgia Geral, além de 

exame de ultrassom; 

 Instalar dispositivos de acessibilidade para o acolhimento às pessoas com 

deficiência nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Implementar o programa de apoio gestantes visando a redução de mortalidade 

materno infantil. 

 
INFRAESTRUTURA E VIACAO  

 Realizar o mapeamento rodoviário e sinalização das estradas rurais indicando 
acesso às localidades; 

 Criar um programa de manutenção das estradas rurais em parceria com o 
COMDER; 

 Padronizar os pontos de ônibus nas comunidades rurais, construindo, ou 
reformando os existentes; 



 Buscar recursos para a continuidade de calcamento de pedras irregulares nos 
pontos críticos das estradas rurais; 

 Programa de manutenção com estudo de viabilidade para cascalhamento e 
drenagem nas estradas rurais; 

 Descentralização das maquinas para as comunidades, mediante planejamento 
técnico; 

 Manter o programa de construção de pontes, boeiros ; 
 Dar continuidade a renovação gradual da frota de maquinas e veículos; 

 
 
FINANÇAS  

 Realizar quadrimestralmente relatório da situação financeira e fiscal do 
Município com material impresso; 

 Melhorar o acesso às informações por meios de comunicação como radio e 
internet; 

 Disponibilizar um computador com impressora e um servidor pra treinar o 
produtor a realizar a NFP-e; 

 Dar continuidade no programa de austeridade financeira iniciada em 2017 
mantendo o respeito com o dinheiro Público;  

 Implantação de serviços Online, facilitando a prestação de serviços e acesso 
aos contribuintes;  

 Implantação App Cidadão (Aplicativo de Celular para solicitação de inúmeros 
serviços sem a necessidade de atendimento presencial); 

 Continuidade do Programa IPTU PREMIADO; 
 Manter pagamento antecipado de 13° salário aos servidores; 

 


