
PROGRAMA DE GOVERNO 

COLIGAÇÃO: “Unidos Somos Mais Fortes” 

A elaboração do plano de governo da coligação “Unidos Somos Mais 
Fortes” está baseada na participação dos partidos da coligação (PSD, 
PODEMOS, Cidadania, PSL e o PSDB), em consultas à população e suas 
entidades representativas, orientando-se pelo reconhecimento dos direitos da 
população frente ao poder público e respeitando as disposições saneadoras da 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

 
Pinhão constitui um município com grande potencial de crescimento, 

grande extensão territorial, privilegiado em termos de recursos naturais, 
excelente localização regional e com um povo trabalhador e participativo. 

 
Para que este potencial de crescimento se concretize, é fundamental que 

se tenha como condutor desse processo, uma Administração Municipal criativa, 
participativa, inteligente e honesta, entrosada com os governos estadual e 
federal, visando trazer tudo o que for possível para o benefício da nossa 
população. 

 

TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE 
 

Todos os nossos atos frente à administração terão como características 
marcantes a mais absoluta transparência e honestidade, com discussões e 
prestações de contas frequentes junto à Câmara de Vereadores, entidades 
representativas da nossa população e no portal da Prefeitura Municipal na 
internet. 

ADMINISTRAÇÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA 
 

As grandes iniciativas da Nova Administração serão amplamente 
discutidas junto aos conselhos e entidades organizadas da sociedade. 
Implantaremos uma nova cultura gerencial na Administração Pública, a partir da 
capacitação e da valorização do quadro de funcionários, organizando a estrutura 
de trabalho, de forma a prestar os melhores serviços à população pinhãoense. 

 

INCLUSÃO SOCIAL 
 

Diante da situação de desigualdade social e desemprego, na qual se 
encontra grande parte da população, as ações do novo governo darão prioridade 
de atendimento as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Com programas de inclusão social, resgate da autoestima do povo, viabilizando 
a capacitação e a autossutentabilidade econômica. 

 

 Promover e criar ações que visem fortalecer e otimizar o atendimento às famílias em 
situação de vulnerabilidade social, capacitando e oportunizando os cidadãos para a 
inserção no mercado de trabalho;



 Ampliar os Programas Habitacionais em andamento junto a COHAPAR e buscar 
novas parcerias com os Órgãos Federais e Estaduais para a diminuição do déficit 
habitacional no Município;

 Fortalecer as parcerias e convênios com as Entidades que oferecem atendimento a 
pessoas com deficiência e suas famílias. Como exemplo a Apae; 

 Buscar praticar o intercâmbio entre as secretarias municipais para ações integradas 
nas áreas de Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer, Saúde e Educação, 
prioritariamente a prevenção e a atenção as crianças, adolescentes e suas famílias;

 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 Dar uma atenção especial ao programa de recuperação de nascentes, micros 
bacias, recuperação da mata ciliar e o plantio de árvores nativas;

 Envolver a comunidade escolar em ações, projetos mutirões que visam a 
recuperação e preservação do Meio Ambiente;

 

ADMINISTRAÇÃO 
 Planejamento, Direção, Controle, Organização, Contabilidade e Finanças, tanto no 

aporte de recursos como na execução dos serviços públicos. Assim, deve estar em 
total sintonia com as demais pastas administrativas, visando alcançar os resultados 
almejados pela população;

 Implantação de políticas públicas direcionadas ao princípio da eficiência na 
administração pública. Elaboração do Planejamento Estratégico contemplando o 
Plano de Governo, o Plano Diretor, o Plano Plurianual (PPA)

 Dar transparência nas ações do Executivo Municipal, no Portal de Transparência, no 
Site da Prefeitura, como também nos Meios de Comunicações habilitados;

 Fortalecer a parceria com as empresas de economia mista, como a COPEL e a 
SANEPAR, a fim de melhorar e ampliar a prestação de serviços para a população;



SAÚDE 
 Buscar maior eficiência e seriedade, na busca constante pelo atendimento rápido 

com qualidade e, com condições físicas, tecnológicas e de pessoal qualificado, 
visando atuar com excelência tanto na prevenção como na emergência, em todos 
os casos indistintamente;

 Priorizar o atendimento preventivo de saúde a toda população Pinhõense;

 Aumentar o número de itens de remédios disponibilizados na Farmácia Básica 
do município e Unidades de Saúde nos bairros e interior;

 Extensão nos horários de atendimento visando reduzir as filas no 
atendimento, às consultas não emergenciais;

 Implantação de um sistema tecnológico universal para agendamentos e 
encaminhamentos para consultas médicas de pacientes da área rural, como 
também do perímetro urbano da cidade;

 Atenção especial no encaminhamento facilitado de pessoas de baixa renda 
ou em situação de vulnerabilidade social, para consultas e atendimento de 
especialidades em Guarapuava, Curitiba e outros centros;

 Promover ações que visem as melhorias nos espaços físicos, equipamentos 
da saúde e espaço confortáveis para população nas unidades de saúde nas 
comunidades do município;

 Promover a expansão e otimização dos programas básicos e essenciais para 
saúde da população com campanhas e atendimentos aos pacientes 
diagnosticados com: hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose e outras;

 Disponibilizar novos cursos que possam dar capacitação continuada aos 
profissionais de saúde;

 Ampliação das Academias de Saúde tanto na estrutura física, quanto nos 
programas aplicados.

 Garantir ao servidor público de saúde o direito a qualificação e plano de 
carreira;

 Manter a Vigilância, Prevenção e Controle de doenças Transmissíveis e 
Doenças e Agravos não Transmissíveis;

 Equipar ambulância com equipamentos intensivos e semi-intensivos;

 Reformar, ampliar e reequipar as unidades de saúde no interior do município;

 Exigir maior participação na quantidade de exames realizados via Consórcios 
de Saúde. Eliminando as filas de espera, e priorizando o atendimento das 
pessoas mais necessitadas;

 Reestruturação da Clínica de Reabilitação, dotando-a de espaço físico e 
equipamentos apropriados;

 Continuidade, melhoramento e controle do convênio com Hospital Santa Cruz, 
exigindo qualidade no atendimento;

 Aquisição de novas ambulâncias e veículos modernos, visando o conforto no 
transporte aos pacientes;

 Retomada dos convênios com entidades que amparam pacientes e familiares;

 Modernizar e fazer a substituição de equipamentos na área odontológica, nas 
unidades de saúde, na cidade e interior;



 Priorizar a contratação de médicos via concurso, licitação ou terceirização, 
mantendo sempre o quadro mínimo necessário para um atendimento de 
qualidade e descentralizado. 

 

EDUCAÇÃO 
 Plano de Carreira dos profissionais da educação da rede municipal, com amplo 

processo de discussão e debates;

 Incentivar e promover a implantação de programas que estimulem a leitura e o 
desenvolvimento da escrita, bem como do raciocínio lógico e matemático;

 Garantir a manutenção do transporte universitário gratuito, porém com melhor 
qualidade;

 A volta do Programa de Erradicação as Drogas (PROERD). Com total apoio e a 
disponibilização de uniformes;

 Reestruturar e ampliar o Sistema de Ensino a Distância, oferecendo espaço físico 
adequado e toda a tecnologia necessária para o perfeito funcionamento da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB);

 Dar completa publicidade a todos os gastos com educação (Fundeb, recursos 
próprios e eventuais outras fontes), respeitando os limites constitucionais de gastos 
com a educação;

 Incentivar e apoiar a organização e funcionamento de grupos artísticos: como a 
Banda Municipal, Grupos Teatrais e de Danças Tradicionais, como complemento a 
um projeto turístico;

 Estudar conjuntamente com os artistas locais, uma forma pratica de auxiliá-los em 
suas produções culturais, seja musical, literária, folclórica, entre outras;

 Valorizar os profissionais do ensino, garantindo o cumprimento do Plano de Carreira 
do Magistério, Piso salarial justo e Ingresso através de concurso público;

 

 Ampliar os atendimentos aos educandos da rede com profissionais como Fonoaudiólogo, 
Psicólogo e Odontológico, bem como de outros profissionais da saúde que se fizerem 
necessários;

 Valorizar a agricultura familiar propondo alimentação escolar oriunda das famílias 
do campo para que estes possam ter geração de renda; 



 Executar um programa de cursos e capacitação para educação bilíngue em língua 
portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;

 Estimular a comunidade escolar para uma ampla discussão e formar, meios e ações 
que visam diminuir os índices de violência escolar. Bem como combater o consumo 
de álcool e o uso de drogas ilícitas no seu entorno;

 Implantação de Laboratório de Informática, com apoio de dois técnicos para capacitação de 
professores e profissionais do setor;

 Programa de implantação e intensificação de Vestibulares de diversos cursos no município 
que visem a entrada de estudantes Pinhõense em Universidades Estaduais, Federais e com 
sistemas de cotas em estabelecimentos privados.

 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

 

 Intensificar com a colocação de mais profissionais e técnicos agrícolas na 
Secretaria de Agricultura, para ampliar a produção agrícola e apoio ao agricultor 
e pecuária (bacia leiteira, piscicultura, ervateira, fumicultor, avicultura, 
suinicultura). Se necessário implantar subsídios público municipal;

 Programa de Caprinocultores e Programa de parceria de cortes nobres de 
caprinos;



 Subsidiar os agricultores na construção/ampliação dos espaços de produção, 
inclusive organizando na Secretaria de Agricultura Municipal os pedidos e o 
pagamento de mudas dos agricultores de forma coletiva e orientação de busca 
por financiamentos;

 Reorganização/reestruturação da Secretaria: capacitação funcionários; 

setorizar a secretaria;

 Aquisição de equipamentos e ferramentas para os funcionários: trado, GPS, 

Tesouras para poda, entre outros.

 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 
• Priorizar a elaboração de projetos de URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
URBANA (Calçadas padronizadas, reforço da iluminação, sistema de 
trânsito, limpeza, coleta do lixo) das vias públicas do centro da cidade, como 
das vias periféricas nos bairros; 
• Adequar as marginais da PR–170, de acordo com as normas do DER, 
visando dotá-las de INFRAESTRUTURA MODERNA (Pavimentação, 
Iluminação, Ciclovias e Guia Divisória), para a circulação de veículos e 
pedestres, compreendendo o trecho do Bairro Dois Irmãos ao Trevo de 
acesso secundário (Presendo); 
• Readequar o trecho da PR–459, no perímetro urbano, de acordo com as 
normas do DER, visando dotá-la de INFRAESTRUTURA MODERNA (Melhoria 
na Iluminação, Ciclovias, calçadas e Guia Divisória), para a circulação de 
veículos e pedestres; 

• Criação do programa onde deverá fazer levantamentos técnicos das condições 
de todas as estradas do município, e com planejamento e projeto técnicos e com 



equipe destinada a desenvolver o trabalho para que a estrada tenha maior 
durabilidade, e sofra menos estragos nas ações climáticas; 

 Ampliar a Rede de Iluminação pública, com a instalação de Postes de Iluminação 
em pontos necessários do município; 

 Ampliar as redes de galerias pluviais, visando atender todo o perímetro urbano; 

 Revitalizar os córregos na zona urbana e preservar as margens dos córregos, 
com o plantio de árvores nativas; 

 Ampliar os convênios com Governo do Estado da Rede de Água e Esgotamento 
sanitário; 

 Reconstrução de Pontes e Bueiros; 

 Ampliar o Sistema de abastecimento de água nas comunidades Rurais; 

 Executar melhorias urbanas na construção e revitalização de bocas de lobo e 
meios fios; 

 Construção e revitalização de calçadas (criação de programa que busque dar 
incentivo em parcerias com a população); 

 Implantação de um programa que vise ao planejamento e a construção de Pontos 
de abrigos para população que utiliza transporte escolar e de passageiros; 

 Dar uma atenção especial nos serviços de terraplanagem para avicultura, 
suinocultura, bovinos de leite, entre outras atividades agrícolas e pecuárias 
existentes no município com equipe qualificada e exclusiva.; 

 Amplo e incondicional apoio ao corpo de bombeiros comunitário (defesa civil); 

 Exercer FISCALIZAÇÃO constante em obras novas e de melhorias, para evitar 
edificações fora dos padrões do Código de Obras do Município, além de informar 
e orientar aos proprietários e construtoras (es), sobre a necessidade e benefícios 
desta atuação; 

 Recuperar/reformar/adequar prédios públicos, dotando-os de infraestrutura 
mínima necessária. (rodoviária, postos do interior, escolas); 

 Prestação gratuita de pequenos serviços à comunidade como: terraplanagem, 
entrega de terra, retirada entulhos (caçambinha) limpa fossa e mudanças dentro 
do município, conforme programa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Implantação de nova área para criação de Parque Industrial com a construção de novos 
barracões, para receber novas empresas no município, as margens da PR 170; 



 Escola Profissionalizante- Cursos de Informática, costura, panificados, secretariado, 
construção civil, estética e beleza. 

 Criação de novos Núcleos Empresariais Setoriais, para desenvolvimento de ações em 
conjunto; 

 
ESPORTES 

 

 Readequação dos Centros Esportivos, com a implantação de atrativos esportivos dentro 
da demanda de cada comunidade; 

 Extensão e implantação de escolinhas desportivas de Futsal, Futebol, Vôlei de Areia, 
Voleibol, Handebol e Artes Marciais, que envolvam diversas práticas e atividades 
esportivas. Com parcerias e a contratação de profissionais com habilidades e 
conhecimento no setor. Bem como o subsídio para participação em eventos fora do 
município; 

 Disponibilização de um veículo Van ao setor desportista do município; 

 Realização e promoção de eventos e campeonatos em diversas modalidades esportivas, 
como também de Artes Marciais; 

 Apoio a realização dos jogos escolares estudantis, fases municipais e macrorregionais; 

 Implantar um programa que visa promover ações de iniciação esportivas nos diferentes 
bairros da cidade a partir da reformulação e ampliação dos programas existentes. 



CULTURA 
 Discutir com a sociedade empresarial, educacional e cultural um Festival Musical Artístico 

anual “Canta Pinhão”. Dentro de um cronograma que possa valorizar os talentos locais e 
que tenham as condições necessárias para competir de forma igualitária com candidatos 
de outras regiões. Inserindo ao evento amostras culturais e artesanais; 

 Buscar parcerias para a realização das festas tradicionais e a Feira Agropecuário, 
Comércio e Exposição no município; 

 Disponibilização de ônibus para viagens turísticas, religiosa e de lazer; 

 Construir o Portal de Entrada do Município iluminado, com câmeras e ciclovia até o centro 
da cidade; 

 Criar, junto com a Secretaria da Agricultura a feira do produtor, a qual será ponto de venda 
de produtos locais, dos artesanatos e de gastronomia de pratos típicos do município e 
região. Construção de espaço físico destinado a feira, coberto e com capacidade para 
atender todas as pessoas que tem interesse em vender seus produtos. Além de uma praça 
de alimentação promovendo o turismo gastronômico local. 

 

TURISMO 
 Criação e implantação do programa “Linha da Pesca”, com a disponibilização de 01 ônibus 

no transporte da população; 

 Circuito de Cicloturismo e a retomada do programa “Caminhada na Natureza”. Parceria 
com Emater/Sebrae e Senar. Com objetivo fomentar a produção de produtos da 
agroindústria, artesanatos, vinhos e cachaças. Como também dar visibilidade as 
propriedades rurais com identidade ao Turismo Rural; 

 Programa de intercâmbio para conhecer técnicas de empreendimentos em outros 
municípios da região. (Visita a Maripá, Bituruna e Prudentópolis); 

 Construir juntamente com a Sociedade Organizada um plano de ações que visem 
fomentar o Turismo no Faxinal do Céu, como também reforçar junto ao Governo do Estado 
uma agenda de eventos anual gerenciado pelo Paraná Turismo; 

 Elaboração de etapas de competição da Pesca Esportiva nos Lagos do Rio Iguaçu; 

 Estruturação e melhorias no acesso e na Prainha Artificial do Município. 
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