
PLANO DE GOVERNO – COLIGAÇÃO  “A VOZ  DO POVO”  PRTB – PEN 

 

Segue um resumo das principais ações de governo para o mandato de 2017 -2020, que serão  

implementadas, com a participação de todos os seguimentos da sociedade 

Prudentopolitana. 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

- Aumentar  expressivamente o orçamento para a secretaria da agricultura, que  atualmente 

tem um dos piores, fazendo remanejamento de outros setores; 

- Contratar mais médicos veterinários e equipamentos, como ultrasson veterinário; 

- Criação da “CENTRAL  DE ABASTECIMENTO E COMERCIAIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS” 

em parceria com as associações de produtores rurais 

- Implantação do programa “FÁBRICA DO AGRICULTOR”, em parceria com os governos 

Estadual e Federal; 

- Auxilio na criação e registro de uma marca junto ao INPI (Instituto Nacional  de Propriedade 

Industrial) para uso dos produtores rurais, nos produtos beneficiados pela agroindústria 

“Fábrica do Produtor”; 

- Contratação de mais técnicos agrícolas e realização de novos convênios com Universidades, 

ONGs e órgãos governamentais; 

- Oportunizar o acesso ao crédito rural; 

- Realizar cursos profissionalizantes e técnicas de manejo rural; 

- Realizar medidas de incentivo e orientação  para fortalecer o associativismo e cooperativismo 

rural; 

- Apoiar programas de incentivos a distribuição de Adubos, distribuição de Calcário e   

sementes;  

- Implantação do programa  “Caminho da Safra”, oferecendo parceria para a readequação das 

estradas secundárias até o local da produção agrícola e pecuária. 

- Apoiar e ampliar o projeto da “Bacia Leiteira”; 

- Apoiar e ampliar o programa de incentivo a piscicultura ; 

- Repassar toda a arrecadação financeira da “Festa do Feijão” para as Associações de 

produtores Rurais, para investimentos em projetos; 

- Ampliar a produção de morango, abacaxi e Maracujá; 

- Apoiar a implantação de novas culturas, fazendo parcerias com Universidades, instituições 

Governamentais e Não Governamentais; 
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-  Apoiar o programa da Suinocultura entre ostras criações; 

- Apoiar a instalação de novos empreendimentos no Interior do Município, oferecendo 

terraplanagem e outros auxílios na infra-estrutura; 

- Apoio técnico e apoio aos moradores dos faxinais; 

- Incentivo na produção orgânica de alimentos; 

- Priorizar a compra de parte da produção dos agricultores para distribuição em programas  

assistenciais e no programa a será implantado ‘MERCADÃO POPULAR”; 

- Implantação de um moderno “FRIGORÍFICO – ABATEDOURO MUNICIPAL ” , com instalações e 

equipamentos  MODERNOS  e adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e 

conservação das espécies de animais sob variadas formas, com  instalações de frio industrial. 

 

Indústria e Comércio 

- Implantar programas de incentivos e redução de impostos para as indústrias que gerarem 

novos empregos; 

- Redução do IPTU para imóveis destinados a Indústria e Comércio, que estiverem em  

atividade; 

- Desburocratizar a emissão e renovação  de alvarás de localização e funcionamento, 

oferecendo suporte e orientação necessária; 

- Implantação de um novo e moderno “Parque Industrial”, para instalação de novas indústrias, 

agroindústrias   e prestadores de serviços; 

- Alterar e criar leis de incentivos a instalações de novas indústrias; 

- Apoiar e oferecer cursos profissionalizantes e técnicos para a capacitação dos funcionários da 

indústria e comércio; 

- Firmar convênios e apoio a eventos  promovidos pela ACIAP _ Associação Comercial Industrial 

e Agrícola de Prudentópolis; 

- Realização de feiras e eventos e Patrocinar e buscar patrocínio para a divulgação do comércio 

para a valorização do comércio, indústrias e agroindústrias; 

 

SAÚDE 

 

- Implantar a central de marcação de consulta por telefone e internet; 

- Implantar horários alternativos de consultas e realização de exames; 
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- Ampliar e modernizar o laboratório Municipal; 

- Construir o “Hospital Municipal” em  convênio com o Governo Federal; 

- Manter e ampliar os itens que compõe a FARMÁCIA MUNICIPAL; 

-Contratação de mais Médicos (as) , Enfermeiros (as) ,  farmacêuticos (as), psicólogos (as) 

oftalmologistas; 

- Ampliação de convênios  para a realização de exames de alta complexibilidade; 

- Implantação de um Centro Médico Geriátrico para atendimento médico especializado para a 

terceira idade; 

- Implantação do PAI – Pronto Atendimento Infantil, com médicos especialistas no tratamento 

pediátrico 24 horas ; 

- Convenio com Hospitais e Centros de tratamentos e prevenção  de doenças  como câncer de 

colo de útero, mamas e outros ; 

- Sistema de avaliação de atendimento dos funcionários, que receberam um adicional pela 

nota de seu desempenho; 

- Implementar o programa de saúde bucal; 

 - Implantação de equipamentos modernos para a realização de exames e ultrasson; 

-  Aquisição de várias unidades móveis de saúde; 

- Construção de novos Postos de Saúde nos bairros e interior; 

- Implantação de sistema de atendimento de saúde para tratamento dos funcionários públicos; 

- Ampliar os convênios com clinicas especializadas para o tratamento e recuperação de 

pacientes dependentes químicos; 

- Ampliar equipes de atendimento do CAPS; 

- Valorizar os profissionais da área da saúde com gratificações e melhorias no plano de carreira 

e salários; 

 

 

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 

 

-  Construir outro “Pátio de Máquinas”, em local mais retirado da cidade, com instalações 

modernas e dentro das normas ambientais; 

- Reformar as máquinas e veículos da frota municipal; 
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- Aquisição de novos maquinários e veículos; 

- Implementar o serviço de coleta de lixo municipal (lixo comum, reciclável e orgânico); 

- Ampliação da rede de água e esgoto; 

- Implantar um novo sistema de conservação de estradas em forma de mutirão; 

- Realizar parceria com o setor de engenharia do Exercito Brasileiro, para a construção e 

recuperação de pontes e estradas; 

- Programa de asfalto na cidade e interior, em parceria com o Governo estadual e Federal; 

- Reestruturação de calçadas e limpeza de terrenos baldios; 

-  Implantar o departamento de transito e disciplinar os estacionamentos; 

- Substituir as pontes e bueiros de madeira por concreto; 

 

 

Habitação 

Realizar parcerias com os governos ESTADUAL E FEDERAL  para a construção de casas 

populares; 

- Implementar um sistema de distribuição de casas  populares , através de sorteio público, para 

que não haja mais direcionamento para apadrinhados políticos; 

- Incentivo a criação de novos bairros e loteamentos; 

MEIO AMBIENTE 

- Implementar um novo e moderno aterro sanitário; 

- Realização de palestras e cursos sobre a importância da preservação do meio ambiente; 

-  Ampliar o horto municipal para a distribuição de mudas; 

- Incentivar e auxiliar a arborização de ruas e praças; 

- Projeto de plantio de grama em lotes sem construção (baldios); 

- Troca de lixo reciclado por vale alimentos, que serão trocadas nas redes de supermercados 

credenciadas pela prefeitura; 

- Incentivar a redução do uso de agrotóxicos nocivos a saúde e ao meio-ambiente; 

- Incentivar a implantação  de cooperativas de reciclagem bem como o apoio as já existentes 

visando a coleta e a transformação de bens, em matérias de consumo útil e 



PLANO DE GOVERNO – COLIGAÇÃO  “A VOZ  DO POVO”  PRTB – PEN 

consequentemente geração de empregos na aplicação de desenvolvimento tecnológico para o 

setor; 

ESPORTE E LAZER 

- Adquirir  novos equipamentos para práticas esportivas; 

- Criar e realizar convênios para a implantação de escolinhas para prática esportiva; 

- Promover eventos esportivos na cidade e interior; 

- Disponibizar veículos para transportes de atletas do município; 

- Readequar o Estádio Municipal para a prática de diversas modalidades esportivas; 

- Construção de novos espaços para a prática esportiva; 

- Desenvolver projetos diversificados nas modalidades esportivas para iniciantes em escolas 

municipais e ambientes extra-escolares para todas as idades; 

CULTURA E TURISMO 

- Desenvolver programas para a atração de investimentos na área do turismo; 

- Criação de novos parques municipais  nas áreas de beleza natural; 

- Readequar as estradas para melhora acesso dos turistas; 

-  Implementar um programa para a formação de novos guias turísticos; 

- Implementar a “Linha do Turismo”, inspirada no projeto consagrado da capital do estado; 

- Implementar cursos de artesanatos  e pintura artística; 

- Apoiar através de convênio a manutenção e criação de Museus; 

- Incentivar oficinas de artes de músicas ,  teatro  e pinturas; 

SOCIAL 

- Implantar o programa ‘MERCADÃO POPULAR” para as famílias de baixa renda; 

- Ampliar a distribuição de sextas básicas às famílias carentes; 

- Troca de reciclável por alimentos no “Mercadão Popular”; 

-  Ampliação da extrutura do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com a 

implantação de novos programas de oficinas de dança, musica, teatro; 

- Disponibilizar atendimento especial para os portadores de necessidades especiais; 

- Ampliação do programa de distribuição de agasalho e cobertores; 

- Ampliar o programa de Auxilio Funeral; 
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- Programa de recolocação de desempregados no mercado de trabalho, oferecendo cursos; 

 

Administração 

 

- Criação do setor de OUVIDORIA MUNICIPAL, para apurar eventuais reclamações; 

- Oferecer cursos para modernização do sistema de atendimento e gestão; 

- Reduzir os desperdícios e diminuir os cargos comissionados; 

- Valorização dos funcionários públicos de carreira; 

- Implementar um sistema de identificação de funcionários e bens públicos; 

- Reestruturar as repartições públicas, modernizando o mobiliário e o ambiente de trabalho; 

- Implementar um novo sistema de metas e avaliações para valorizar o servidor público; 

 

EDUCAÇÃO 

- Construção de creches modernas com fraudários, lactário, e espaço para recreação; 

- Melhorar o transporte escolar com a municipalização do trasporte; 

- Implantar sistema de gratificação especial para os professores (as)  do interior; 

- Contratação de agentes para auxiliar no transporte de crianças da pré-escola; 

- Maior transparência e fiscalização na aplicação dos recursos do FUNDEB; 

- Estudo sobre a viabilidade legal para o rateio das sobras de recursos do FUNDEB com os 

funcionários da educação; 

- Implantar o plano de cargo de 40 horas elaborados pelos funcionários em conjunto com a 

administração; 

- Equiparação do piso salarial dos professores (as) com os do Estado, sempre optando pelo que 

for mais vantajoso para o servidor; 

- Melhorar a qualidade dos cursos para os professores; 

- Ampliar o apoio pedagógico; 

- Implantar o programa de distribuição de materiais e uniformes escolares; 

- Melhorar a qualidade da merenda escolar, dando prioridade para os produtos produzidos na 

agricultura familiar; 
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- Ampliar os cursos de informática em todas as escolas; 

- Oportunizar auxilio para o transporte de estudantes universitários e cursos técnicos; 

- Incentivar a expansão da internet para todo o município; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

_ Implantação da Guarda Municipal; 

- Realizar convênios e parcerias com o Governo Estadual e Federal para o combate a 

criminalidade; 
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