
 

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 
 

Cidade: Pinhão-PR 
Pré-Candidato: Edson Carlos Crema Jr 

Pré-Candidato Vice Prefeito: Jonas de Jesus da 
Rosa 

Partido: Patriota Pinhão PR Municipal 
Administração: 2021-2024 

 

 

   Este Plano de Gestão apresenta as principais propostas do 
candidato a prefeito do município do Pinhão, Edson Crema Jr, para o mandato 
de 2021 - 2024.  
 
   O documento, Proposta de Gestão Municipal, do candidato Edson 
Crema Jr, traça, estrategicamente, metas e objetivos para o governo, em curto, 
médio e longo prazo.  
 
   Ademais, salienta-se que as metas e objetivos traçados a médio e 
longo prazos, deverão ser reestruturados após a sua investidura no cargo, tendo 
em vista os anseios da população do Pinhão, como também a pandemia 
causada pelo Covid 19 trouxe graves consequências a toda comunidade e ao 



desenvolvimento social e econômico, de forma que não se tem disponível todas 
as informações relevantes da atual situação econômico-financeira do Município.  
 
  É legítimo ressaltar que diante do atual cenário político-econômico, 
quase imprevisível, que penaliza toda a população do Município, seria uma 
grande irresponsabilidade assumir promessas, ou garantir amplas mudanças em 
curto prazo de tempo, onde com muita prudência, deve-se conhecer de fato a 
realidade e situação econômica, mediante a qual será possível elaborar planos 
e ações de governo de forma realista a longo prazo e adequar os já propostos. 
 
   Assim, através de um planejamento eficiente e com a colaboração 
de todos, devemos reestruturar e resolver os problemas do município, 
implementando todas as mudanças necessárias e cabíveis, de forma que o 
município do Pinhão voltará a crescer, atrairá novos investimentos com geração 
de renda de forma a atingir uma qualidade de vida e bem estar a toda população 
compatível aos anseios de todos que aqui vivem e desejam para o Pinhão, mais 
conquistas em todas as áreas, seja na área da saúde, educação, lazer, esporte, 
infraestrutura, saneamento básico e outras. 
 
   É preciso considerar as necessidades da população, 
principalmente no caso do Pinhão onde grande parte das pessoas vivem com 
uma renda muito baixa e principalmente no interior do município onde 
encontramos muitos agricultores familiares que não dispõe do mínimo de 
infraestrutura básica, de forma que precisamos garantir as necessidades básicas 
destas famílias, além de buscar o desenvolvimento do município em todas as 
áreas, sem falar em combater a corrupção, de forma a garantir a nossa 
população estabilidade, tranquilidade, segurança, bem estar social e assim, 
obter felicidade familiar a que tanto se almeja. 
 
 
Prioridades do nosso governo: 
 

1. Promover o desenvolvimento local e sustentável visando não apenas o 
crescimento e desenvolvimento econômico, mas proporcionar melhorias 
concretas de qualidade de vida, buscar na integração e promoção dos 
diversos segmentos sociais, bem estar a população em geral, 
assegurando estabilidade econômica, segurança, tranquilidade, combate 
a corrupção de forma à proporcionar condições de felicidade e saúde a 
todas as famílias que vivem em toda região do Município, proporcionando 
melhores condições de interação entre as pessoas através de internet de 
qualidade em espaços públicos de forma à facilitar o acesso às redes 
sociais; ampliação dos lugares de lazer e práticas de esportes 
proporcionando uma condição de vida saudável e maior interação entre 
os familiares e convivência com os amigos; promovendo qualidade de 
vida e interação ao idoso; melhoria das condições de lazer a beira rio no 
caso do Parque de Foz do Areia; garantir saúde e educação de extrema 
qualidade; promover ações concretas visando garantir condições de 
segurança, estabilidade econômica, bem estar humano e felicidade a toda 
a população do Pinhão. 

 



2. Ampliar e melhorar ainda mais o atendimento na área da saúde, 
qualificando e contratando novos profissionais especializados na área da 
saúde respeitando as normas e legislação vigente.  

 
3. Oferecer creches e educação de qualidade, priorizando o ensino integral 

pedagógico, possibilitando desenvolvimento social, humano e profissional 
de nossas crianças, adolescentes e jovens. 

 
 

4. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais tranquilidade, 
segurança e bem estar a toda população do Pinhão, principalmente no 
caso das comunidades rurais que encontram-se carentes de readequação 
das estradas rurais municipais e aplicação de cascalho de qualidade, de 
forma à garantir todo escoamento da produção e também acesso digno 
aos estudantes e demais cidadãos que utilizam estas estradas 
corriqueiramente. 

 
 

5. Junto as forças econômicas e políticas, através do apoio e incentivo do 
Governo do Estado, vamos lutar, trabalhar e realizar parcerias para sanar 
os problemas e promover o desenvolvimento e crescimento econômico 
do Pinhão em todas as áreas: Educação; Saúde; Esporte, lazer e turismo; 
Infraestrutura e saneamento básico; Segurança pública; Transporte 
Público, assim como nas demais áreas visando atrair novas empresas 
para geração de novas oportunidades de emprego e renda para a 
população. 

 
6. Atingir o ceio familiar é nosso dever e obrigação como gestor municipal. 

Priorizar os anseios e as necessidades reais das famílias do Pinhão deve 
ser o norte do Gestor Público, priorizando principalmente a mulher e suas 
aspirações no ceio familiar, visando o bem estar, qualidade de vida e a 
felicidade das famílias. 

 
 

7. Criar sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a 
eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do gestor 
municipal. 

 
 

8. Implantar o programa “Comunidade em parceria com o Gestor 
Municipal”, para ouvir pessoalmente todos os segmentos da sociedade 
e planejar as ações municipais focado nos reais anseios, necessidades e 
aspirações da população. Em um determinado dia e horário o prefeito e 
secretários municipais receberão um segmento da sociedade para discutir 
ações programadas pela prefeitura e apresentar críticas e sugestões; 

 
 
Missão: “Desenvolver um Município que garante a população em geral: as 
necessidades básicas das famílias; estabilidade; segurança; tranquilidade; 



desenvolvimento social e econômico em todas as áreas, de forma a promover a 
felicidade das famílias e orgulho de residir no município do Pinhão.” 

 

Nossas Propostas: 

Saúde 

 Disponibilizar escola de educação básica infantil e posto de saúde juntos 
no mesmo local com disponibilidade de médico, enfermeiros e 
ambulância; 

 Priorizar a implantação de um Postão Central com atendimento ao público 
até às 22 horas juntamente com a Farmácia Popular; 

 Promover investimentos no Hospital Santa Cruz com várias 
especialidades médicas e uma tomografia computadorizada; 

 Atualização das medidas anti Covid-19 hospitalar como a compra de 
respiradores, insumos e ambulância UTI; 

 Disponibilizar atendimento médico e odontológico móvel da saúde para 
atender o interior do Município; 

 Priorizar e assegurar medicações de uso contínuo de especialidades 
médicas; 

 Zerar filas de exames e cirurgias eletivas; 
 Gestão eficiente no agendamento das consultas especializadas; 
 Ampliar o horário e número de atendimentos com a coleta de exames na 

própria estrutura de saúde; 
 Ampliar o atendimento à domicílio pela equipe do Posto de Saúde visando 

prevenção de doenças, bem estar e saúde da população principalmente 
para idosos e gestantes; 

 Ampliar o número de atendimentos através da contratação de mais 
médicos e profissionais de saúde; respeitando o Plano Diretor do 
município e os limites de contratação estabelecidos na legislação vigente; 

 Flexibilizar, garantir e custear toda medicação de uso contínuo pelo 
município; 

 Reestruturar e desburocratizar o serviço de saúde municipal; 
 Buscar recursos e parceria para implantar o Hospital Municipal do Idoso; 
 Aprimorar o serviço SAMU para o atendimento do idoso no domicílio; 
 Flexibilizar equipe de saúde remota no atendimento domiciliar para 

pacientes especiais; 
 Priorizar o atendimento da gestante no tocante às consultas e exames; 

disponibilizar profissionais especializados em várias áreas; 
 Priorizar os seguintes exames: 03 (três) ultrassonografia mais 01 (uma) 

morfológica à toda gestante do sistema público; 
 Pleitear e disponibilizar através de Parceria Público Privada nos 03 (três) 

primeiros meses de idade do recém-nascido, kit enxoval básico contendo: 
frauda; lençol; pomada e termômetro às famílias de baixa renda; 

 Ampliar o atendimento de especialidades; 
 Promover um plano de atendimento médico e odontológico diferenciado 

nos distritos; 
 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 



 Pleitear uma reestruturação dos postos de saúde em regiões estratégicas 
como ampliação de horário de atendimento assim como contratação de 
novos profissionais, conforme a lei define; 

 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na 
busca de mais recursos para o Município; 

 Melhorar o plano de cargos e salários; promover melhor condição de 
trabalho aos servidores públicos da saúde, através da capacitação dos 
servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria e a 
humanização do atendimento na rede de saúde pública municipal, 
assegurando uma postura de atenção e cuidado que corresponda 
efetivamente às aspirações e os anseios das famílias de baixa renda do 
Município. 

 

Educação 

 

 Priorizar a universalização do ensino básico, tendo em vista as 
desigualdades sociais e regionais, expressadas pelos altos índices de 
analfabetismo e de evasão escolar; 

 Construção de um Colégio Agrícola, assim como cursos técnicos 
escolares dessa área, auxílio transporte aos estudantes que estudam em 
Guarapuava; 

 Priorizar as novas funções da educação diante das exigências impostas 
pelos impactos da globalização vez que no plano econômico, a criação de 
novas formas de produção exige mão-de-obra cada vez mais qualificada 
e preparada para absorver inovações introduzidas pelos avanços 
tecnológicos, além do reflexo causado pelo Covid 19; 

 Fomentar no plano social e cultural, o intercâmbio por meio do turismo ou 
pela internet; o acesso a culturas e grupos sociais diversos, contribui para 
que o indivíduo tenha acesso a novas formas de sociabilidade e de 
compreensão de si e do mundo, se traduz por capacidades ou habilidades 
que permitem a inserção individual na vida social e produtiva;  

 Fomentar na temática escolar atividades de empreendedorismo, 
contabilidade básica e noções de administração, economia doméstica, 
implantação de hortas caseiras, visando preparar os jovens para o futuro; 

 Expandir ainda mais a parceria com a Polícia Militar em relação aos 
programas de educação no trânsito e prevenção ao uso de drogas em 
geral; 

 Priorizar investimentos na rede de ensino infantil e fundamental 
obrigatório e gratuito, com atenção para o Ensino Integral, priorizando a 
atividade pedagógica e de formação profissional com certa ênfase na 
atividade lúdica; 

 Flexibilizar e melhorar o atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, principalmente na rede regular de ensino; 

 Dar ênfase aos projetos de capacitação continuada a todos os 
profissionais ligados à Educação, focando na valorização profissional da 
classe e na qualidade de ensino nas escolas municipais; 



 Priorizar a educação infantil em creches e pré-escolas, bem como ampliar 
o atendimento nutricional, odontológico, psicológico e médico aos alunos 
da rede municipal de ensino; 

 Incentivar e promover concursos e campanhas de incentivo à leitura e uso 
frequente da biblioteca e dos sites de pesquisa mediante 
acompanhamento pedagógico; 

 Melhorar a infraestrutura dos edifícios para garantir distância social 
necessária e proteção a todos os estudantes da rede de ensino municipal 
contra o Covid 19 e ampliar a quantidade de vagas ofertadas a cada ano; 

 Readequar e melhorar o transporte escolar para os alunos da rede 
municipal e estadual também pensando na questão pandemia; 

 Flexibilizar o transporte escolar gratuito para os estudantes e 
universitários que residem em nosso município; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens 
e adultos; 

 Melhorar o plano de cargos e salários dos nossos professores; promover 
melhor condição de trabalho aos servidores públicos da educação, 
através da capacitação dos servidores e profissionais da educação a fim 
de garantir a melhoria e a humanização do atendimento em toda a rede 
de educação pública municipal, assegurando uma postura de atenção e 
cuidado que corresponda efetivamente às aspirações e os anseios das 
famílias do Município. 

 Incentivar com prêmios diversos concursos de redação para os alunos, 
escolas e diretores vencedores; 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 

 Estruturar melhor o Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 
 Promover o desenvolvimento do turismo regional; 
 Promover e incentivar o esporte amador para profissionalizar os jovens e 

melhorar a renda familiar; 
 Incentivar o esporte profissional e promover o desenvolvimento dos times 

e atletas do Município; 
 Organizar e promover eventos esportivos em diversas modalidades para 

estimular a prática esportiva entre nossos jovens e crianças; 
 Promover eventos de recreação e prática de esportes com as pessoas da 

terceira idade e incentivar a participação de nossos idosos em 
competições regionais; 

 Promover e manter ajuda de custo para atletas que representam o nosso 
município em competições esportivas estaduais e regionais através do 
Programa Bolsa Atleta, em parceria com o Ministério dos Esportes; 

 Incentivar e apoiar as festas tradicionais religiosas e culturais no 
Município; 

 Promover e resgatar as festas culturais e de lazer em nosso Município; 
 Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não 

governamentais; 
 Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de 

projetos de iniciação esportiva; 
 Construção de novos espaços poliesportivos; 



 Promover programação de atividades sociais, de cultura e lazer das quais 
a população participe; 

 Pleitear a criação do Centro de Tradição Cultural e do Programa Municipal 
de Valorização dos Artistas da Terra. 

 Promover 04 campeonatos na área de pesca esportiva e recreativa 
anualmente, assim como promover eventos relacionados ao turismo 
como: Festa do Dourado, Festa do Pinhão e Festa do Torresmo; 

 

Segurança Pública 

 Priorizar a implantação de câmeras de segurança no município do Pinhão; 
 Promover apoio de intensificação junto as Polícias Civil e Militar no 

combate a roubos e furtos; 
 Promover a implantação de câmeras de segurança em pontos 

estratégicos das principais vias de acesso à cidade e demais vias públicas 
que enviam imagem em tempo real para a central da Guarda municipal; 

 Firmar parceria junto ao Governo do Estado no combate da criminalidade 
e tráfico de drogas no Município; 

 Priorizar um convênio com o Estado para o aumento do efetivo da Polícia 
Militar melhorando a eficiência da segurança dentro do município; 

 Implantação do Conselho Municipal de Segurança Pública. 

 

Assistência Social 

 Pleitear e disponibilizar através de Parceria Público Privada nos 03 (três) 
primeiros meses de idade do recém-nascido, kit enxoval básico contendo: 
frauda; lençol; pomada e termômetro às famílias de baixa renda; 

 Priorizar as políticas públicas de atenção e integração da Terceira Idade; 
 Desenvolver políticas públicas voltado à atenção aos animais domésticos 

em geral, garantindo a sanidade e bem estar animal; 
 Pleitear a construção de um Asilo Municipal para idosos de baixa renda, 

garantindo assistência médica e odontológica, segurança, tranquilidade, 
lazer e felicidade aqueles idosos que não dispõe da família ou sofrem 
violência doméstica; 

 Priorizar e desenvolver plano de ações municipais visando o combate a 
violência doméstica, violência contra a mulher e violência contra a criança 
e adolescente; 

 Manter e prestar todo auxílio necessário as Casas Lares em nosso 
Município, visando segurança, educação, saúde, tranquilidade e 
assistência social e psicológica; 

 Combater ao trabalho infantil e a exploração sexual de menores; 
 Promover a manutenção de Centros de Recuperação de Jovens 

Infratores e Viciados em Drogas e Entorpecentes; 
 Incentivar programas de orientação para prevenção do alcoolismo e 

drogas; 



 Promover a capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva 
e correta de suas funções; 

 Manter e aprimorar o Cadastro Único para inserção nos programas 
sociais, promovendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente sem 
acesso ao programa pela falta de informação; 

 Promover o município do Pinhão como cidade referência em Educação 
Pública e Saúde de qualidade; 

 Pleitear a redução do déficit habitacional, reduzindo as desigualdades 
sociais extremas e combater a situação da pobreza através da integração 
cultural e social, promovendo tranquilidade, segurança, estabilidade e 
bem estar social, vislumbrando dar condição de felicidade às famílias. 

 

Emprego, Trabalho e Renda 

 Priorizar e desenvolver ações municipais para promover o estímulo ao 
desenvolvimento local, exercendo papel impulsionador e facilitador para 
instalação de novos empreendimentos de grande porte, bem como atuar 
na esfera local fomentando micro e pequenos empresários; 

 Promover o fomento de empreendimentos cooperativos, que tende a 
impactar positivamente a estrutura social local, pois estimula a 
distribuição de renda e induz os diversos segmentos populares a um 
comportamento mais ativo; 

 Desenvolver e implantar tratamento diferenciado para as micro e 
pequenas empresas, para que gere novos postos de trabalho e renda; 

 Priorizar a comercialização de produtos e serviços para que os pequenos 
negócios prosperam; 

 Promover a construção e revitalização dos espaços locais de 
comercialização visando viabilizar as diferentes atividades locais; 

 Pleitear novos meios para facilitar o acesso aos serviços financeiros, 
buscando dar apoio creditício e financeiro para manutenção e expansão 
das atividades locais; 

 Investir em políticas pública 
 Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais 

no município; 
 Desenvolver políticas públicas que ampliem o acesso dos 

empreendedores à nova tecnologia, viabilizando que as empresas locais 
se tornem mais competitivas e consigam ofertar produtos e serviços de 
maior valor agregado; 

 Promover iniciativas voltada ao desenvolvimento econômico, trabalho, 
geração de emprego e renda no Município junto às entidades 
representativas do setor empresarial; 

 Promover o incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais 
focadas na vocação do município. 

 

Agricultura e Meio Ambiente 



 Em parceria com Universidades, centro de pesquisa agropecuária e 
unidades de extensão rural, promover o desenvolvimento e utilização da 
mais alta tecnologia de produção, viabilizando significativos ganhos de 
renda para os agricultores familiares da região; 

 Promover o Desenvolvimento Social e Sustentável para estimular a 
distribuição justa e equitativa da produção, em prol a justiça social e 
melhoria concreta da qualidade de vida do produtor rural e da 
comunidade; 

 Promover ações junto ao Governo Federal para aquisição de patrulhas 
agrícolas para as Associações de Agricultores Familiares; 

 Priorizar ações e projetos de empreendedorismo rural, pleiteados através 
das famílias da Agricultura Familiar, bem como das associações de 
produtores rurais; 

 Promover a preservação das áreas de mananciais hídricas juntamente 
com as comunidades; 

 Promover estratégias e mecanismos para não causar poluição ambiental 
de qualquer natureza e promover a recuperação de solos degradados e 
nascentes de água através da proteção das fontes de água e implantação 
de mata ciliar; 

 Incentivar o plantio e promover a distribuição de mudas de espécies 
nativas e árvores nativas da região; 

 Promover o apoio às entidades e movimentos organizados não 
governamentais de proteção ao Meio Ambiente e Animais. 

 

Infraestrutura e Transporte 

 Priorizar a readequação das estradas rurais e cascalho de qualidade; 
 Promover a realização de obras de pavimentação nos bairros periféricos 

do Município; 
 Priorizar a cobertura da rede de esgoto coletora e tratamento do esgoto 

no Município; 
 Priorizar a construção de 01 (um) matadouro público municipal através 

de recursos advindos do Consórcio Intermunicipal; 
 Promover o incentivo às feiras do produtor rural; 
 Priorizar a implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos com 

direcionamento correto do lixo domiciliar – Estação de Tratamento de 
Lixo e Reciclagem; 

 Priorizar a construção de Aterro Sanitário no Município; 
 Rediscutir a cobrança da Taxa de Lixo no município; 
 Priorizar a implantação de um Cemitério Municipal novo dentro dos 

padrões da Legislação vigente; 
 Priorizar a revitalização do cemitério municipal atual, dentro dos padrões 

da Legislação vigente; 
 Priorizar a revitalização da iluminação pública nos Distritos; 
 Promover a construção da moradia popular; 
 Promover a revitalização e manutenção da pavimentação asfáltica e 

poliédrica urbana; 



 Promover a revitalização das praças públicas, transformando-as em 
espaço de convivência e lazer; 

 Promover a reestruturação e direcionamento da frota municipal; 
 Priorizar a implementação de políticas pública sérias e totalmente eficaz 

aos anseios da população, criando instrumento e mecanismos de 
gestão, como planos setoriais e os consórcios intermunicipais e 
regionais; 

 Priorizar a implantação e recuperação de infraestrutura, que muitas vezes 
não são adequadas para o desenvolvimento da atividade local; 

 Priorizar a readequação e aplicação de cascalho em todas as estradas 
rurais do Município para que os produtores rurais desenvolvam suas 
atividades com segurança e tranquilidade e consigam escoar a produção; 

 Promover a revitalização e áreas de lazer e praças públicas; 
 Promover pavimentação de ruas e avenidas; 
 Priorizar nas vias públicas a instalação de sinalização vertical e 

horizontal eficiente, implantação de redutores de velocidade entre 
outros; 

 Promover a implantação da praça digital com a disponibilização de ponto 
de internet livre para a população; 

 Manter e melhorar as academias ao ar livre e parque infantil em Praça 
Pública; 

 Priorizar o saneamento básico, sistema de tratamento de esgoto, 
sistema de tratamento de lixo doméstico, e pavimentação asfáltica de 
qualidade no Município. 

 

Gestão Pública Eficiente 

 Priorizar a simplificação, agilização e qualidade dos serviços públicos 
prestados à comunidade; 

 Promover e disponibilizar com maior eficiência o sistema de atendimento 
ao público via internet, estabelecendo prazo para resolução das 
demandas; 

 Promover sistema de controle rigoroso na contratação de serviços, 
gestão de contratos com fornecedores e colaboradores, na aquisição de 
materiais;  

 Desenvolver um programa de cargos e salários incentivando a 
produtividade e qualidade dos servidores públicos municipais prestados. 

 
 
 
 
 


