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Apresentação 

Já participei da administração publica, como Secretário da Educação do município de 

Palmital/Pr. Todavia acompanho a administração publica pela imprensa e, sei a tragédia que é 

a gestão publica,  não só no município como nos estados e na federação. 

Só pra ter ideia das falhas que acontecem, quando assumi a secretaria de educação em 

Palmital não tinha experiência alguma, (isso foi em 1983) a primeira vez que a oposição venceu 

as eleições no Paraná pelo MDB, há mais de 30 anos, a ARENA é que comandava a 

administração publica, praticamente no Brasil inteiro. Meu primeiro ato como secretário, foi 

uma surpresa, pois quando ia chegando na secretária, encontrei uma mãe e duas filhas 

chorando, perguntei-lhe o que aconteceu, e ela disse: - Professor, é o 2º ano que venho aqui e 

não posso matricular minhas filhas, porque elas não tem registro de nascimento. Pedi-lhes que 

voltasse e matriculassem as meninas. Porém a secretária respondeu-me: - Professor, o senhor 

não tem prática, elas não podem ser matriculadas, pois não tem Certidão de Nascimento. 

Disse eu à secretária: - A senhora faça o favor de ler a constituição e verificar que lá diz, que 

toda a educação das crianças é responsabilidade do estado.  

Ela não quis fazer a matricula, então eu fiz a matricula e logo em seguida fizemos uma 

pesquisa no município todo e encontramos aproximadamente 700 crianças nas mesmas 

condições. Levei o caso à primeira dama do estado Arlete Vilela Richa, ela chamou o secretário 

de segurança pública que ordenou para que o cartório registrasse todas as crianças, sem 

custos, sem multas, sem punição aos pais que não fizeram o registro, etc. A partir de então 

todas as crianças do Paraná e acho até do Brasil tiveram seus registros e atestados de óbito 

gratuitos. A lei já existia, mas ninguém até então havia feito a cobrança. 



Pois bem, o nosso sistema de governo é presidencialista e o regime é de esferas, ou seja,  tudo 

oque acontece no governo municipal, acontece no governo estadual e no governo federal, ou 

seja, quem executa e manda no país é o presidente, no estado é o governador e no município 

é o prefeito. 

Todavia sabemos que os deputados querem implantar o parlamentarismo no Brasil. Todavia  

em 2 plebiscitos, o povo já disse não, então os parlamentares brasileiros estão tentando 

implantar o chamado presidencialismo parlamentar ou um governo de colisão, criado pelo 

então presidente José Sarney. Na minha opinião é este sistema que permite as famosas 

emendas parlamentares ou seja, o tal “toma lá dá cá”, com certeza um instrumento que gera 

distorções na administração pública e incentivo à corrupção e compra de votos. 

 

Educação 

Pretendo implantar escolas autossustentáveis, aos moldes do que foi o ITA, claro que não 

vamos fabricar aviões, mas sim produtores rurais, já que essa escola será sustentada 

principalmente pela plantação de frutas e a sua transformação em produtos agregados, 

gerando rendas à escola e produtores rurais. Só para ter ideia, a plantação de mirtilo produz 

desde o 1º ano de plantação e no 5º ano passa a produzir aproximadamente 20.000 kg anuais , 

que é vendido no Brasil por R$ 50,00/kg e nos U.S.A a R$ 200,00/kg, a facilidade de venda nos 

Estados Unidos com toda a certeza é porque investir nessas criança é uma maneira de ocupar 

a mente deles transformando-as em verdadeiros cidadãos,  pois caso contrário vão vender 

“pedrinhas”, alimentando a Cracrolândia, virar traficantes, bandidos e até terroristas, que é 

tudo o que o mundo inteiro rejeita e principalmente U.S.A. 

Claro essa escola não custa barato e os professores tem que ser constantemente 

aperfeiçoados para a função. 

 

Saúde 

Quando você investe em educação, eu acredito que 80% das doenças desaparecem, todavia é 

preciso organizar a saúde no município, investir em aparelhos e cobrar principalmente dos 

médicos. Não é possível aceitar que uma mulher com suspeita de câncer na mama, consiga 

realizar o exame necessário somente depois de um ano, isso é inadmissível, já que os médicos 

prestam juramento para atenderem aos doentes e não ao mercantilismo. 

 

Segurança Pública 

É sem duvida o maior problema da sociedade hoje (preciso estudar mais a lei), mas, pretendo 

implantar no município câmeras de 360° em todo o município, dar acesso a todos os 

munícipes, criar uma guarda municipal em varias regiões e interligada a polícia que 

imediatamente agirá inclusive com provas para que a justiça tome as devidas providências. 



 

Assistência Social 

Principalmente criar e fazer funcionar creches, asilos e postos de saúde, assim como 

transporte a aqueles que necessitam e não tem meios de locomoção, por exemplo: para virem 

ao médico. 

 

Cultura, esporte e lazer 

É fundamental para os jovens em idade escolar e as pessoas idosas até como entreternimento. 

 

Meio Ambiente 

É fundamental a fiscalização do meio ambiente e a conscientização da sociedade, 

principalmente para o desmatamento, transformação de lixo em adubo, produção de 

biodiesel, através de restos de óleo e também soja, pois é muito mais barato do que o diesel e 

hoje o município pode usar 100% na sua frota e impedir inclusive a corrupção que é feita na 

maioria dos municípios, pelos postos de combustível. 

 

Gestão 

Pretendemos criar uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) para que a 

sociedade possa participar efetivamente da administração pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


