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Apresentação 

Prezada Cidadã, Prezado Cidadão munícipe de Rolândia/PR: 

Em pleno respeito a ética, justiça, honestidade, liberdade e fé, valores 

presentes na índole de todo o povo rolandiense. Apresentamos aqui as principais propostas 

para a gestão municipal executiva para o mandato gestão 2021-2024.  

O conteúdo foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre administrações 

municipais exitosas pelo brasil afora que ora usamos como paradigma, ressalvadas as 

necessárias adequações personalizadas da realidade de nosso município e comunidades. 
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Para o presente desenvolvimento, valeu-se das experiências adquiridas por 

décadas pelos componentes dos grupos (multidisciplinar e interdisciplinar), que trabalharam 

as reuniões temáticas que serviram de norte para a elaboração do presente sumário de 

plano de governo de gestão pública municipal executiva, considerando a expertise dos que 

trabalharam em vários setores da administração pública do poder executivo, ao longo de 

décadas vinculado a gestão pública no Poder Executivo (Federal, Estadual e Municipal). 

Percorremos projetos exitosos desenvolvidos em diversas áreas de atuação 

de governo executivo, sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a 

edificação da obra do bem comum. 

Para a elaboração da presente propostas ora descritas, também foram 

ouvidas as inúmeras manifestações populares de nossos munícipes quanto as carências e 

anseios, principalmente quanto as deficiências dos serviços básica essências, pois, a 

orientação de nossa administração será sempre voltada a participação efetiva do povo na 

gestão pública, como é a referência de nossa Constituição Federal Cidadã de 1988, que 

norteará sempre os nossos trabalhos onde contemplarão objetivos e projetos ousados, com 

aptidão e enredamento que impetrarão uma administração dedicada e competente em prol 

de nosso povo. 

Nossa administração será marcada efetivamente pela presença constante 

do poder legislativo, nas tratativas proativas, pois serão os Vereadores (legisladores/fiscais), 

nossos inseparáveis parceiros, todos juntos com a população na edificação do que for o 

melhor para toda a comunidade, sendo compromisso de todos conduzir, com competência 

de gestão, grande motivação e constantes diligências objetivando o desenvolvimento do 

município comunidade de Rolândia. 

Esperamos contar com esse VOTO de confiança para UNIDOS 

recolocarmos nosso município nos trilhos do PROGRESSO. 

 

FERNANDO FARIA DE LARA 

Candidato a prefeito 

19PODEMOS 

. 



Nossas Propostas: 

Educação 

 Priorizar investimentos na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 
Educação Especial; 

 Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação; 

 Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de vagas 
ofertadas a cada ano; 

 Buscar trazer para o município ensinos profissionalizantes da área técnica, seja no 
sistema S (SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI: Serviço 
Social da Indústria, SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SESC: 
Serviço Social do Comércio, SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
SENAT: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST: Serviço Social do 
Transporte, SESCOOP: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e 
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

 Buscar trazer unidade de ensino superior tecnológico; 

 Buscar a reativação da guarda Mirim, nos termos que será regulamentada em lei 
federal em prelo no Congresso Federal; 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e 
estadual; 

 Transporte escolar gratuito para os universitários que residem em nosso município; 

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

Saúde 

 Auditar a saúde pública municipal de forma a estancar o consumo desnecessário na 
gestão dos recursos específicos REENGENHARIA; 

 Reativar e ampliar o atendimento em todas as unidades de atendimento de saúde 
existente no município, mantendo e otimizando os programas e projetos em 
funcionamento atualmente; 

 Buscar junto ao Governo Federal a efetiva criação de uma UPA 24 HORAS; 

 Buscar parceria com Governos Estadual e Federal, para transformar nosso Hospital 
regional e pleno atendimento com UTI; 

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

 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a 
melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma 
postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da população. 

Segurança Pública 

 Ampliar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a iniciativa 
privada, quanto o custeio de implantação e manutenção de sistemas integrados de 
segurança e monitoramento eletrônico a ser operado pela polícia estadual (militar e 
civil); 

 Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de 
drogas no Município; 



 Efetivar os Programas PROERD e FORMANDO CIDADÃO, em parceria plena com a 
administração pública estadual e federal; 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais 
do órgão; 

 Buscar junto ao governo do estado, aumentar recursos materiais e humanos policiais; 

 Reestruturar o Conselho Municipal de Segurança Pública. 

Assistência Social 

 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

 Reestruturar parcerias com entidades de acolhimentos social, regularizando no que for 
preciso; 

 Criar/Recriar/reestruturar, conselhos municipais de assistência e amparo social; 

 Implantar a Escola Municipal de Gestão da Cidadania; 

 Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que busca 
resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, de saúde, educação e 
trabalho; 

 Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias com cartórios, 
tribunais de justiça e bancos para todas famílias possam ter seus documentos. 

Emprego, Trabalho e Renda 

 Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município; 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 
renda; 

 Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do 
município; 

 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

 Retornar as atividades do Banco do Povo. 

Cultura, Esporte e Lazer 

 Estruturar o Departamento de Cultura, Esporte e Lazer; 

 Resgatar as festas tradicionais que sempre marcaram nosso município a exemplo da 
Oktoberfest e criar a Semana Ruralista de Rolândia; 

 Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

 Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 

 Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades esportivas; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

 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; 

 Recuperação e construção de espaços poliesportivos; 

 Implantação do Projeto A Praça é Nossa, com programação de atividades sociais, de 
cultura e lazer das quais a população participe. 



Agricultura e Meio Ambiente 

 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente em 
funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, 
bem como associações e cooperativas; 

 Dar continuidade aos investimentos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos e 
Saneamento; 

 Preservar as áreas de mananciais; 

 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes; 

 Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de enxurradas 
(visando preservação do meio ambiente e das estradas vicinais); 

 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

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

Habitação 

 Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

 Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional; 

 Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos programas 
habitacionais. 

Infraestrutura e Transporte 

 Pavimentação de vias urbanas do Centro e bairros; 

 Reforma e adequação das praças públicas; 

 Pavimentação do Setor Industrial; 

 Recapeamento de ruas e avenidas; 

 Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 

 Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

 Ampliação de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil em Praça Pública; 

 Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 

 Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

 Melhoria das estradas vicinais com a manutenção das pontes e mata-burros. 

Gestão 

 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo á produtividade dos servidores 
públicos municipais; 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

 Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal 

 


