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A construção de um novo modelo de gestão pública em Prudentópolis, 
baseada em princípios técnicos, significa implementar a transformação que possibilite 
evoluir do amadorismo administrativo, historicamente presente no governo da cidade, 
para uma gestão democrática, moderna, eficiente e transparente, capaz de superar a 
centralidade burocrática e autoritária do poder tradicional. Além disso, há um desafio 
iminente de recuperação da credibilidade da administração pública ante a população, 
face aos acontecimentos negativos ocorridos nos últimos anos. 

A gestão democrática é a maneira mais eficiente e simples de fazer um 
diagnóstico da realidade e assim planejar as ações com mais segurança e resultado, 
pois a participação popular, institucional, de movimentos sociais e sindicais consegue 
trazer com muito mais clareza os problemas a serem resolvidos facilitando o 
estabelecimento de prioridades. 

A eficiência do governo de uma cidade não está em somente fazer, mas em 
fazer mais com menos recursos, respeitando a ordem de prioridades traçada pela 
gestão profissional, com a constante qualificação dos servidores municipais, com a 
colaboração preciosa da participação popular. 

Nesse novo modelo de gestão pública compreendemos como indispensável o 
envolvimento competente das esferas de governo e defendemos a multiplicidade dos 
atores políticos e a liberdade de dialogar, debater e decidir os temas coletivos visando 
uma cidade melhor para todos. 

A proposta de governo que apresentamos tem por objetivo inaugurar um novo 
modelo de gestão, TÉCNICA, MODERNA E DINÂMICA que vá de encontro aos anseios 
da população e promova o desenvolvimento econômico político e social de nosso 
município. 
 
 
 
 
DIRETRIZES  
 

Com uma nova proposta e com a ousadia daqueles que não conseguem assistir 
passivamente o atraso do município de Prudentópolis, o PMDB, e seus partidos 
coligados, insurgem com uma candidatura ancorada num grupo heterogêneo, iniciado 
por pessoas comprometidas com a comunidade, mas que acolheu partidários de outras 
frentes e indivíduos que estavam há tempos fora do “combate” e que se sentiram 
estimulados a abraçar este grande projeto de mudança, formando uma grande coalizão. 



O objetivo dessa coalizão não é discutir o passado administrativo de nossa 
cidade, mas sim apresentar um projeto inovador que conduza Prudentópolis ao 
desenvolvimento consistente com melhoria da qualidade de vida de toda a população e 
um futuro de crescimento em todos os setores. 

O PMDB se apresenta neste processo eleitoral com objetivos de: 
profissionalizar a administração pública; promover a democratização das relações entre 
a prefeitura e a cidade; fortalecer o controle social; e garantir a eficiência, a 
responsabilidade com o trato público e a transparência. Esse programa de governo trás 
um esboço do caminho que devemos trilhar para construir a cidade que sonhamos. Não 
é uma receita pronta, mas um rascunho aberto para sugestões, contribuições e 
atualizações que conduzam ao aperfeiçoamento.  
 
EDUCAÇÃO: 
• Estudos para a viabilização de subsídio para o transporte dos estudantes 

universitários que estudem em outros municípios e dependam do transporte escolar; 
• Apoio e incentivo para a criação de uma COOPERATIVA DO TRANSPORTE 

ESCOLAR; 
• Criar a guarda municipal e aprimorar a vigilância eletrônica das escolas; 
• Recuperar a estrutura física, ampliar e construir novos espaços escolares inclusive 

para prática esportiva, verificando sempre o crescimento da demanda de cada região; 
• Instituir um sistema de bolsas para estimular a capacitação dos profissionais, através 

de um programa municipal de incentivo à continuidade nos estudos (graduação, pós-
graduação e mestrado); 

• Investir na formação continuada dos profissionais da educação; 
• Criar o Programa de Saúde Vocal; 
• Promover a inclusão das pessoas com necessidades especiais (estrutura e pessoal); 
• Melhorar o acervo literário das bibliotecas e garantir o seu funcionamento; 
• Manter supervisores e orientadores itinerantes nas escolas do campo; 
• Garantir o acesso das crianças com transporte escolar seguro e estradas com boas 

condições; 
• Executar os projetos de prevenção de incêndio nos prédios escolares; 
• Promover parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, estimulando a prática 

esportiva; 
• Melhoria e ampliação da frota pública de transporte escolar. 
 
SAÚDE: 
• Fortalecer o Fundo Municipal de Saúde; 
• Criação do Centro de Atendimento à Melhor Idade, com equipe multiprofissional;  



• Ampliar os atendimentos via Consorcio Intermunicipal de Saúde através de novas 
especialidades; 

• Capacitação continuada aos profissionais da saúde visando a melhorar o 
atendimento aos usuários;   

• Ampliação do atendimento na área da medicina alternativa - Estudos visando a 
implantação o serviço de odontologia móvel; 

• Estudos visando a modernização e ampliação do Laboratório Municipal de Analises 
Clinicas, visando o aumento do número de exames;  

• Estudos de viabilidade técnica e financeira visando a implantação de melhorias na 
estrutura física e aumento do número de equipes nas unidades de saúde, iniciando 
pelas comunidades do interior; 

• Melhorias das ações de atendimento à saúde da mulher e da criança com exames 
complementares; 

• Estudos de viabilidade técnica e financeira, para em convenio com o Governo 
Federal buscar a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas 
(UPA); 

• Garantir o funcionamento pleno dos PSFs (Programas de Saúde da Família) e a sua 
expansão; 

• Valorizar os Agentes Comunitários de Saúde; 
• Valorizar os profissionais por meio de uma política de capacitação e de remuneração 

adequada, instrumentos de avaliação e incentivos ao desempenho e à produtividade, 
constante aperfeiçoamento e reciclagem e estímulo à formação de profissionais 
ligados ao gerenciamento, manutenção e gestão do sistema de saúde; 

• Garantir exames laboratoriais em maior quantidade, qualidade e agilidade garantindo 
diagnóstico rápido; 

• Ampliação dos convênios para atendimentos especializados; 
• Implantar um centro de diagnóstico com equipamentos e pessoal qualificado; 
• Informatizar todo o sistema, desde o agendamento de procedimentos até o 

lançamento dos dados do paciente em prontuário eletrônico atualizando e 
adequando o sistema único de cadastro e o sistema integrado de informações da 
saúde; 

• Fortalecer do Conselho Municipal de Saúde e acatar suas deliberações, fomentar o 
efetivo controle social, com o Conselho Municipal de Saúde e movimentos 
organizados da sociedade civil, no planejamento e acompanhamento das ações e 
metas definidas no Plano Municipal de Saúde;  

• Implantar programa de prevenção ao uso indevido de drogas e encaminhar o 
tratamento dos dependentes químicos; 



• Garantir aos portadores de necessidades especiais, através de um Programa de 
Órteses e Próteses, equipamentos adequados para que possam exercer a 
autonomia; 

• Fortalecer e aparelhar as equipes de vigilância sanitária; 
• Introduzir a política de saúde dos homens em parceria com o Ministério da Saúde; 
• Criar programas de atendimento geriátrico com equipe especializada; 
• Eliminar a demanda reprimida de exames; 
• Redimensionar as equipes de saúde nos territórios considerados prioritários, 

conforme perfil sócio-epidemiológico; 
• Convênio para bolsas de estudo para cursos profissionalizantes, atendendo a 

clientela do CAPS; 
• Adequar o quadro de lotação e atribuições dos profissionais às necessidades da 

Secretaria da Saúde; 
• Garantir estrutura tecnológica com a qualidade e quantidades necessárias para o 

desempenho do trabalho nas unidades; 
• Adotar um sistema eficiente de controle do patrimônio público; 
• Apoiar as deliberações das Conferências Municipais de Saúde. 
 
INFRAESTURA URBANA E RURAL: 
 
Urbana 
• Contratação de uma empresa especializada em catástrofes urbanas para realizar um 

estudo e buscar uma alternativa eficiente para sanar a questão das enchentes na 
área central da cidade; 

• Viabilização de uma nova área e projeto para liberação e construção de um novo 
CEMITÉRIO MUNICIPAL; 

• Elaboração e execução do Plano Municipal de Trânsito – monitoramento de 
velocidade - organização de estacionamento no centro – Sinalização horizontal e 
vertical;  

• Reforma do Terminal Rodoviário, readequando a sua estrutura;   
• Programa municipal de limpeza de terrenos/lotes baldios;  
• Programa de regularização de loteamentos irregulares;  
• Estudo de viabilidade técnica para a implantação de ciclovias na cidade e execução;  
• Criação do transporte coletivo urbano municipal, gratuito; 
• Readequação das ruas centrais e vias principais de ligação entre o centro e os 

bairros; 
• Reestruturação de calçadas e limpeza dos terrenos baldios; 



• Viabilizar a transformação do Lago Municipal em um ponto de lazer, uma vez que o 
local precisa de uma gestão mais eficiente para a sua conclusão e administração 
posterior às obras; 

• Melhorar o sistema de iluminação pública; 
• Planejar o sistema viário de maneira a melhorar a circulação, sempre com 

alternativas negociadas com a população evitando prejuízos sociais e econômicos; 
• Implantar ciclovias e ciclo faixas; 
• Promover uma reestruturação na iluminação e paisagismo dos parques, praças e 

acessos rodoviários; 
• Buscar parcerias com órgãos governamentais para melhoria dos acessos rodoviários; 
• Implantar um programa de asfaltamento em parceria com a comunidade; 
• Melhorar o sistema de sinalização de trânsito e urbana; 
• Criar circuitos urbanos para a circulação de pedestres; 
• Favorecer a mobilidade urbana adequando a estrutura urbana com obras de 

acessibilidade; 
• Disciplinar a movimentação do transporte de cargas no centro da cidade; 
• Implantar o sistema de estacionamento pago nas ruas centrais, destinando os 

recursos arrecadados para fins de educação no trânsito e obras de melhoria; 
• Reformar o entorno da Estação Rodoviária, criando espaços de lazer e para prática 

esportiva. 
 
Rural 
• Viabilizar a implantação de internet em toda a extensão do Município, beneficiando, 

principalmente, os moradores do interior da cidade, através de uma parceria com a 
Copel; 

• Estudos visando a implantação do Programa “Porteira Dentro”, de forma a valorizar a 
escoação da produção rural aos produtores e auxiliar na manutenção das estradas 
em boa qualidade;  

• Implantação do Programa Cidadania Rural, onde a administração pública vai até as 
localidades do interior para atender as necessidades e anseios das comunidades. 

• Estudos de viabilidade técnica e financeira visando a renovação da frota do Parque 
de Máquinas.  

• Adquirir novas máquinas e equipamentos aumentando a quantidade e a qualidade 
dos serviços executados; 

• Promover um mutirão com a estrutura física que o parque de máquinas dispõe e com 
a terceirização de alguns lotes para que o mais breve possível as estradas tenham 
boas condições de trânsito; 

• Instalar um sistema informatizado de gerenciamento dos pedidos de serviços de 
máquinas; 



• Realizar monitoramento e mapeamento via GPS das estradas rurais com maiores 
fluxos, buscando o diagnóstico de pontos críticos para intervenção imediata evitando 
o agravamento; 

• Buscar parceria com os governos estadual e federal para construção de pontes de 
concreto, substituindo as existentes, iniciando pelos locais de maior tráfego e 
maiores riscos; 

• Restaurar os entroncamentos de estradas principais com entradas secundárias 
(encruzilhadas), fazendo o manilhamento, evitando o escoamento da água através 
da estrada principal; 

• Colocar como prioridade a manutenção das estradas por onde trafega o transporte 
escolar, garantindo a segurança e o acesso dos alunos à escola; 

• Separar o município geograficamente, criando os distritos administrativos, com 
implantação de “sub prefeituras”, através da descentralização do parque de 
máquinas, utilizando a mão de obra já existente no quadro de servidores municipais, 
e destinação de máquinas específicas para o atendimento de cada região, evitando o 
deslocamento constante do maquinário pelas estradas do interior. 

 
AGRICULTURA:  
• Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural (FMDR); 
• Apoio e aumento de investimentos aos programas já existentes;  
• Programa de Regularização Fundiária;  
• Apoio as Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar;  
• Programas de reflorestamento;  
• Incentivos a diversificação da propriedade;  
• Disponibilizar uma equipe técnica, em parceria com a Emater, para a realização de 

projetos de interesse dos agricultores; 
• Aprimorar a produção agropecuária ofertando assistência técnica e tornando mais 

produtivas as culturas e as criações tradicionais; 
• Apoio a projetos de inserção de novos cultivos e criações; 
• Buscar alternativas para agregar valor a produção e promover parcerias facilitando a 

comercialização dos produtos; 
• Implantar e aprimorar a infra-estrutura básica e de equipamentos públicos na área 

rural de nosso município, em consonância com a Política Agrícola ditada pelo 
Estatuto da Terra – Lei Federal n° 4.504/64; 

• Incentivar a produção de produtos orgânicos e promover o resgate da horta de 
subsistência; 

• Promover a melhoria da qualidade de vida no campo melhorando e ampliando a 
estrutura pública, propiciando assistência a saúde, esporte, lazer, cultura, etc. 



• Implantar um programa de análise de solo nas pequenas propriedades rurais, 
buscando a correção e a melhoria da produtividade; 

• Transformar o horto municipal numa central de produção de mudas de frutas para 
distribuição a população; 

• Promover em parceria com o Governo do Estado e Sanepar um projeto para levar 
água aos habitantes da zona rural, implantando novos sistemas de abastecimento e 
reestruturando os existentes; 

• Instalação de um centro de comercialização de produtos agroecológicos; 
• Firmar convênios com Universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento 

de projetos e oferta de assistência técnica no meio rural; 
• Garantir o acesso dos agricultores aos programas e projetos dos governos: estadual 

e federal. 
 
 
TURISMO 
• Criação de Parcerias Público Privadas (PPs) para que os locais com pontos turísticos 

possam receber atendimento da Prefeitura, melhorando os acessos a esses pontos, 
além de capacitar o proprietário da área e os seus familiares em temas ligados ao 
atendimento turístico; 

• Realizar um inventario turístico de Prudentópolis;  
• Elaborar rotas e sinalização turística do município (religioso, natureza, aventura);  
• Fomentar o turismo de negócios (feiras e convenções);  
• Incentivar a construção de pousadas rurais e atrair o turismo rural;  
• Criar através de projetos de Lei Municipal programas de intercâmbios dos diversos 

segmentos de turismo a fim de atrair divisas, investimentos, do Traind turístico para 
Prudentópolis; 

• Promover o desenvolvimento do turismo cultural, rural, de aventura, ecoturismo, 
religioso, de eventos e empresarial; 

• Garantir a infra-estrutura adequada para as atividades turísticas; 
• Fomentar o investimento privado no setor através de incentivos fiscais; 
• Dar atenção especial as atrações turísticas e organizar a infra-estrutura urbana, a 

rede hoteleira, de alimentação e de serviços; 
• Aproveitar os eventos tradicionais da cidade (Festa de São João Batista e Festa do 

Feijão Preto) para divulgar os atrativos turísticos e disponibilizar pacotes que 
possibilitem a visita aos pontos turísticos e a participação nas festas; 

• Criar condições para oportunizar ao cidadão prudentopolitano conhecer as belezas 
naturais do seu município; 

• Capacitar os proprietários rurais cujas propriedades tenham vocação turística, para a 
sua exploração; 



• Promover parcerias público/privadas para dar aos pontos turísticos a infra-estrutura 
mínima para a exploração; 

• Garantir o pleno funcionamento do Conselho Municipal do Turismo no planejamento 
e definições na área do turismo; 

• Criar o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Turismo alinhado com as 
políticas públicas federais e estaduais e com a lei nacional do turismo; 

• Implantar um plano de sinalização turística, facilitando o acesso aos locais; 
• Desenvolver material de divulgação dos atrativos, e criar um programa de 

propaganda do turismo prudentopolitano; 
• Ampliar o orçamento e a equipe da Secretaria Municipal do Turismo; 
• Promover acesso às políticas de crédito e de desenvolvimento do turismo rural do 

governo federal; 
• Buscar parceria com o Ministério do Turismo/EMBRATUR para a promoção do 

turismo em Prudentópolis. 
 
ASISTÊNCIA SOCIAL: 
 
• Melhorar as condições sociais do município, com uma gestão profissional que 

enfrente as desigualdades econômicas, a exclusão; 
• Fortalecer as ações conjuntas de atenção aos idosos e pessoas com deficiências, 

apoiando as entidades que prestam serviços através de subvenções sociais e 
convênios; 

• Atualizar o Cadastro Único, ampliando o número de vagas dos Programas dos 
governos Estadual e Federal; 

• Instituir o Programa “Aprender a Empreender”, que visa oferecer cursos 
profissionalizantes em parceria com o SENAI, SENAC, SESI e SEBRAE; 

•  Fortalecer os Conselhos Municipais da área Social;  
• Viabilizar recursos para fortalecer o Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do 

Adolescente;  
• Ampliação dos serviços prestado no Centro de Convivência do Idoso, ofertando 

serviços e atividades de Convivência, Cultural e de Lazer;  
• Criar, implantar e apoiar os “Clubes de Mães” nas comunidades; 
• Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica para as 

comunidades; 
• Criar um Centro de Produção de Alimentos – CPA e promover cursos de capacitação 

no processamento de alimentos, com cursos Diurnos e Noturnos; 
• Garantir proteção social de setores de baixa renda, idosos, crianças, adolescentes e 

portadores de deficiências; 



• Melhorar os índices de acompanhamento e monitoramento da pobreza, com parceria 
com o Provopar estadual; 

• Implementar os programas sociais em atividade, ampliando as parcerias com os 
governos do Estado e federal; 

• Aplicar programa efetivos, que busquem de forma direta e rápida o auxílio para que 
as famílias deixem a linha da pobreza. 

 
EMPREGO E RENDA: 
 
• Implantar um programa permanente de atração de novas indústrias e empresas, 

principalmente voltadas ao setor agropecuária, para agregar valor à produção local; 
• Implantar um programa de apoio constante aos empresários locais, com a criação de 

um fundo rotativo de recursos, gerenciado por um conselho específico; 
• Efetivar um programa de incentivo de benefícios fiscais, em parceria com o Governo 

do Estado, para os empresários locais que investirem em suas atividades; 
• Criar um conselho empresarial, que aproximará os empresários com o Governo 

Municipal, apresentando periodicamente suas principais demandas; 
• Ampliar as parcerias com o Sebrae para a realização de cursos profissionalizantes 

voltados, principalmente, para a necessidade dos empresários locais; 
• Implantar programa de incentivo à capacitação permanente de mão de obra, 

contribuindo para a geração de emprego qualificada e preparada para cada setor; 
• Incentivar a criação dos núcleos setoriais, em parceria com Associação Comercial e 

Industrial de Prudentópolis, para o atendimento aos setores de forma mais direta e 
eficiente. 

 
JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE: 
 
• Concluir e efetivar o Centro da Juventude como referência de atendimento aos 

jovens de Prudentópolis, com pratica de atividades esportivas e culturais; 
• Implantar e incentivar as escolinhas de esportes como forma de desenvolvimento 

saudável; 
• Convênio com academias, viabilizando as atividades lá existentes; 
• Criação das Olimpíadas Rurais; 
• Criar através de leis municipais programas de incentivo ao esporte; 
• Criação do Programa de Esporte Especial, destinado para portadores de 

necessidades especiais (basquete sobre rodas, handebol sobre rodas, futebol, 
natação, atletismo, equoterapia de reabilitação); 

• Dar sequência ao projeto de recreação nas escolas; 



• Implementar atividades culturais e esportivas nas comunidades, com a criação dos 
Jogos Municipais Infantis e das caravanas da Cultura; 

• Implantar programas de contraturno, que contribuem para a permanência das 
crianças e adolescentes em ambientes saudáveis. 

 
HABITAÇÃO: 
 
• Viabilizar a construção de 1.000 novas casas durante os próximos quatro anos, em 

parceria com os governos do Estado e Federal; 
• Criação de um grupo permanente de levantamento e pesquisa de financiamentos 

viáveis para as faixas econômicas e sociais existentes em nosso município; 
• Implantar um programa de monitoramento por satélite da Planta Genérica de 

Prudentópolis e do seu desenvolvimento, com atualização anual das novas 
estruturas; 

• Implantar programas de incentivos para construções e pequenas reformas junto à 
camada mais carente do Município; 

• Agilizar e desburocratizar a liberação de novos loteamentos, que tragam maior 
crescimento e desenvolvimento urbano; 

• Implantar um programa de incentivo para a construção de casas na área rural, com 
benefícios para os pequenos produtores rurais. 

 
AMBIENTE E SANEAMENTO: 
 
• Ampliar a parceria com a Sanepar para viabilizar o atendimento para a cidade com 

obras de saneamento e esgoto; 
• Implantar parcerias com as empresas para incentivar o plantio de árvores; 
• Priorizar a preservação ambiental com a criação de parques de conservação 

permanente. 
 
CULTURA: 
 
• Apoio aos grupos folclóricos locais; 
• Apoio aos eventos tradicionais de todo o município, que preservem as raízes 

culturais e folclóricas; 
• Apoio aos artistas locais, com programa de incentivo direto; 
• Otimizar a utilização do Centro Cultural, com realizações de exposições itinerantes e 

permanentes; 
• Apoio ao Conselho da Cultura e suas atividades; 
• Apoio às atividades culturais realizadas nas escolas e colégios do município; 



• Incentivo aos artesãos locais, com benefícios diretos para o auxílio na produção e 
comercialização. 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 
• Viabilizar o aumento de efetivo policial, tanto Civil quanto Militar; 
• Criar a Guarda Municipal; 
• Viabilizar a construção da nova Delegacia de Polícia; 
• Viabilizar a construção do novo Corpo de Bombeiros; 
• Ampliar as atividades dos trabalhadores municipais na segurança; 
• Criar programa de combate às drogas e ao aumento de criminalidade; 
• Criar programa de combate ao álcool. 
 
GESTÃO: 
• Modernizar a gestão pública; 
• Fortalecer e organizar o Sistema Municipal de Planejamento: 
• Reorganizar a gestão patrimonial, material e de serviços; 
• Estruturar o sistema de controle interno; 
• Aperfeiçoar o sistema jurídico público; 
• Apoiar a reestruturação das Associações de Moradores de Bairros; 
• Implantar ferramentas de agilidade e desburocratização das ações de gestão; 
• Valorizar o quadro de servidores efetivos, elevando-os aos cargos técnicos e 

valorizando a sua qualidade profissional no desempenho de funções essenciais para 
o bom andamento da máquina pública; 

• Informatizar todo o setor administrativo, dando maior agilidade nas atividades 
públicas; 

• Disponibilizar ferramentas on-line para que o cidadão tenha acesso aos principais 
serviços públicos de forma mais rápida e eficiente. 

 
MEIO AMBIENTE: 
• Ampliação e reestruturação da coleta de resíduos sólidos; 
• Implantação do Programa “SOS Nascentes”; 
• Disponibilizar ferramentas on-line para que o cidadão tenha acesso aos principais 

serviços públicos de forma mais rápida e eficiente; 
• Estudos de viabilidade técnica e financeira para a implantação do Programa “Moeda 

Verde”; 
• Apoio técnico às empresas para a efetivação dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS); 



• Reestruturação do horto municipal; 
• Estudos de viabilidade técnica e financeira visando a criação e implantação de um 

Parque Ecológico Municipal; 
• Criação do selo “Amigo da Natureza” - certifica empresas com práticas 

ambientalmente sustentáveis; 
• Estudos técnicos visando a implantação do Plano de Saneamento Básico Municipal;  
• Criação de um banco de dados de informações na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, buscando parcerias com os órgãos ambientais do Estado e da União;  
• Ampliação do programa de “Educação Ambiental” nas escolas e nas comunidades;   
• Implantação do Programa “Blitz Amigo da Natureza” nos bairros;  
• Apoio e incentivo ao grupo de “Caminheiros”; 
• Manutenção das atividades da “Semana do Meio Ambiente”.   

 
 
 


