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PLANO DE GOVERNO

COLIGAÇÃO AVANTE PRUDENTÓPOLIS (PV-PP-PTN-PCdoB)

REFORMA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Firmar compromisso com o diálogo e o desenvolvimento; 

- Manter a administração aberta, via participação popular através dos Conselhos de 
Orçamento Participativo, sempre adequados à realidade regional e às crescentes 
necessidades locais;

- Reduzir o número de secretarias e reorganizar a estrutura de cargos em comissão, 
reduzindo 10% do total atual;

- Capacitar os servidores municipais e implantar programa de qualidade total, 
garantindo a pontualidade dos pagamentos de salários e fornecedores;

- Construir sedes próprias para as secretarias e órgãos municipais, evitando 
despesas de aluguel;

- Ampliar a descentralização implantando novos distritos;

- Promover a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 
atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público, criando a 
Ouvidoria Municipal;

- Continuar apoiando a inserção e participação da mulher no mundo produtivo, com 
a manutenção e melhoramento de instituições como o Conselho Municipal da Mulher 
e a Câmara da Mulher Empresária;

- Ampliar a política de apoio a juventude, firmando parcerias com instituições de 
ensino, esporte e cultura;

- Dar preferência ao setor do comércio local, comprando bens e serviços 
necessários ao desenvolvimento da maquina pública na nossa cidade;

- Apoio e passe livre ao Observatório Social, visando dar mais transparência na 
administração pública municipal;

- Interceder para viabilizar, junto da Justiça do Trabalho do Estado do Paraná, a 
instalação da Vara do Trabalho;

- Buscar alternativas para fixar os núcleos regionais referentes às secretarias e 
autarquias estaduais.
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AGRONEGÓCIO

- Apoiar o pequeno agricultor, valorizando as iniciativas e propostas do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural;

- Utilizar o espaço do Centro de Eventos Terra das Cachoeiras para a 
comercialização de hortifrutigranjeiros, flores e produtos da terra, como um “mini 
CEASA”.

- Manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar o 
atendimento aos agricultores;

- Discutir com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural a possibilidade de 
redução de preços de hora/máquina, ou isentar a cobrança para pequenos 
agricultores de forma que não comprometa a manutenção dos equipamentos;

- Incentivar as Agroindústrias e Cooperativas da Agricultura Familiar para agregar 
mais valor aos produtos aqui produzidos. Fazer com que a cooperativa receba, 
industrialize e comercialize, verticalizando a maior parte da produção local;

- Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros, 
continuar o aprimoramento aos programas já existentes: inseminação artificial, 
frango caipira, apicultura, melicultura, ervas medicinais, compra direta e outros;

- Ampliar o incentivo às iniciativas das mulheres da área rural: artesanato, 
panificação e outros, implementando a rede comércio-turismo;

- Buscar parcerias Municipais, Estaduais e Federais para fortalecer a bacia leiteira, 
buscando cascalhamento dos carreadores; execução de melhorias nas estrebarias e 
apoio na distribuição de mais resfriadores, como também a distribuição de calcário e 
sementes;

- Viabilizar máquinas da patrulha mecanizada para execução de silagem para suprir 
a necessidade das bacias leiteiras e afins;

- Aprimorar e ampliar a formação de técnicos agrícolas, criando o Colégio Agrícola;

- Manutenção dos convênios com os órgãos municipais, estaduais e federais e da 
iniciativa privada. Ampliando as parcerias com sindicatos laborais e patronais, 
Emater, Iapar, Embrapa, SEBRAE e outros para em conjunto trazer melhorias para o 
município;

- Garantir apoio às cooperativas de crédito e sindicatos laborais e patronais;

- Garantir a continuidade da Festa do Feijão, incentivando os agricultores das mais 
diversas áreas e envolvendo o comércio e a indústria local. Retirando sua realização 
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da tutela do SOS, cedendo a organização para Instituições locais como 
cooperativas, sindicatos e a Sociedade Rural;

- Ampliar o apoio as atividades relacionadas à piscicultura, apicultura, ervas 
medicinais, entre outras agregando renda ao produtor, apoiando a agricultura 
familiar e pequenos produtores, na busca de diversificação de culturas e práticas 
agrícolas;

- Buscar parcerias com os Governos Estadual e Federal, para subsídio de calcário e 
criando terminais de calcário próximos às comunidades mais distantes, visando 
diminuir o custo do frete;

- Estudar a implantação de mini-usinas de etanol através da cooperativa de 
agricultura familiar incentivando o produtor rural a outras fontes de renda, 
viabilizando menor custo do etanol para associados e o reaproveitamento dos 
resíduos para a produção de ração destinado á alimentação animal, bovinos (corte e 
leite), suínos, ovinos e peixes;

- Priorizar a busca por verbas através de emendas parlamentares, visando o 
desenvolvimento do agronegócio municipal;

INDÚSTRIA ,  COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO

- Apoiar as iniciativas e propostas do Conselho Municipal de Desenvolvimento – 
CMDE;

- Implantar o parque tecnológico Unicentro/SENAI/SENAC/SENAR, priorizando os 
cursos superiores, tecnológicos e técnicos relacionados às áreas agrícola, industrial, 
das ciências exatas e de tecnologia.

- Executar melhorias na infra-estrutura do Parque Industrial da BR-373, como 
Iluminar e urbanizar a marginal.

- Incentivar a ocupação urbana e industrial do eixo da PR-160/BR277.

- Apoiar todos os setores da indústria, fortalecendo os setores da agroindústria, da 
cerâmica vermelha, da estrutura metálica, da erva e dos embutidos, este 
amplamente relacionado com a construção do novo matadouro municipal.

- Viabilizar recursos para a construção de barracões industriais, visando estimular a 
instalação de pequenas indústrias, gerando mais emprego e renda;

- Promover e viabilizar o Projeto Centros Vivos, organizando o centro da cidade e 
das principais comunidades, envolvendo o comércio e o convívio das mais diversas 
atividades;
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- Divulgar as potencialidades do município para atrair investimentos no setor 
comercial, turístico, industrial e agroindustrial;

- Reestruturar a Agência do Trabalhador;

- Incentivar a criação de cooperativas de produção e apoiar os projetos para o micro 
crédito;

- Estreitar o apoio às ações e iniciativas da ACIAP, do Sindicato do Comércio 
(Sistema Fecomércio/SESC/SENAC) e do Sindicato da Cerâmica Vermelha 
(Sistema FIEP/SESI/SENAI), visando o aquecimento da economia local, inclusive 
concedendo espaços para construção de suas sedes próprias.

TURISMO

- Revitalizar as estradas de acesso aos pontos turísticos;

- Manter o Centro de Informações Turísticas da Praça Cel. José Durski aberto 16 
horas por dia;

- Adequar a sinalização, convergindo para o Centro de Informações da Praça Cel. 
José Durski;

- Aperfeiçoar a divulgação e ajustar o calendário de eventos, buscando ampliar o 
número de convenções na cidade, nas mais diversas áreas;

- Alterar a data da Festa do Feijão, evitando a concorrência de festas de Municípios 
vizinhos, atraindo mais turistas da região de Guarapuava;

- Criar o Calendário de Festas do Interior;

- Realizar e desenvolver a parceria tripartite (Prudentópolis, Guarapuava e Turvo) 
para o melhor aproveitamento do Parque São Francisco, estadualizando e 
modernizando a estrutura existente;

- Implantar o Parque Estadual do Barão do Rio Branco, junto com o Município de 
Guamiranga;

- Criar a Estrada das Cachoeiras na direção da Linha Esperança, visando atrair e 
ampliar a rede hoteleira local;

- Criar e desenvolver as Rotas do Turismo, envolvendo empreendimentos públicos e 
privados, belezas cênicas e religiosas, a cultura e a gastronomia local, artesãos e a 
agroindústria;
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- Implantar a sinalização turística “padrão internacional” no Trevo do Relógio, na 
entrada da Estrada da Linha Esperança e nas divisas de Guamiranga e Irati;

- Levantar e apoiar as potencialidades turísticas não exploradas do Município;

- Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para receberem 
visitas técnicas e trocas de experiências no setor de turismo;

- Incentivar a capacitação e ampliar as parcerias com os guias de turismo;

- Iniciar o estudo da criação do centro de informações turísticas na BR- 277;

MEIO AMBIENTE

- Apoiar as iniciativas do Conselho do Meio Ambiente;

- Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e da rede de distribuição 
de água tratada em todas as localidades que necessitam de tal feita;

- Construir o novo, moderno e seguro Cemitério Municipal;

- Ampliar e modernizar a coleta seletiva;

- Implantar processos de compostagem dos resíduos orgânicos;

- Ampliar o Horto Municipal para a produção de mais mudas de árvores nativas para 
reflorestamento e exóticas para adequação e revitalização dos centros vivos, na 
cidade e interior;

- Reestruturar a arborização urbana, retirando todas as tipuanas tipu das vias 
públicas;

- Produzir no Horto Municipal mudas de flores para o ajardinamento da nossa 
cidade;

- Buscar o apoio da Itaipu Binacional para os projetos que visam zerar o passivo 
ambiental das propriedades de cada micro bacia;

- Coleta periódica do lixo reciclável nas comunidades do interior com apoio das 
Associações;

- Implantar políticas públicas locais para a construção de uma consciência ecológica 
e ambiental;

- Criação de programas para estimular as práticas industriais e comerciais que 
expressem proteção do meio ambiente;
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EDUCAÇÃO

- Apoiar e fortalecer as iniciativas do Conselho Municipal de Educação;

- Aprovação do Plano Municipal dos funcionários da rede municipal de ensino, 
valorizando o profissional de ensino;

- Construir um centro ensino de alto padrão no terreno do Parque de Máquinas;

- Implantar o Ensino Integral Municipal, baseado em modernas estratégias de 
ensino, como o MUUVIT, do 1º ao 5º ano. Implementando o estudo de línguas, de 
tecnologia e das diversas modalidades esportivas no contra turno escolar;

- Organizar o número de alunos por professor na Educação Infantil;

- Criar Escolas Agrícolas e Industriais;

- Promover a formação continuada dos profissionais da educação, através da oferta 
de cursos de capacitação nas diferentes áreas;

- Implementar cursos de Educação de Jovens e Adultos para atender às pessoas 
que não tiveram acesso à escolarização na idade própria com características 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades;

- Oportunizar a abertura de novos cursos para a Universidade, principalmente nas 
áreas de exatas e de agricultura;

- Contratar estagiários através de programas de complementação educacional para 
dar continuidade ao trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, 
ajudando na renda do estudante;

- Planejar a renovação e aquisição de veículos, fiscalizando e trazendo melhorias no 
transporte escolar com boas condições e plena segurança;

- Promover a qualidade da educação com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem;

- Garantir investimentos em materiais pedagógicos, alimentação escolar de 
qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos espaços 
escolares (CMEIS e Escolas Municipais);

- Ampliar a rede de creches e apoio a mãe trabalhadora;

- Incentivar a abertura de faculdades particulares;

- Dialogar com as associações dos estudantes universitários para juntos discutir 
interesses da classe;
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- Garantir as exigências do DETRAN PR sobre a vistoria de veículos para o 
transporte escolar;

- Apoiar permanentemente a Educação Especial, oferecendo suporte para 
atendimento dos alunos;

- Iniciar a matéria educação no trânsito na rede municipal de ensino.

CULTURA

-Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal da Cultura;

- Elaborar projetos de lei de incentivo a cultura, visando a descentralização e o 
fortalecimento dos diversos movimentos culturais, tanto na área de capacitação 
como também na criação e desenvolvimento de novos projetos;

- Criar praças multiuso, contando a história de cada comunidade, abrindo espaços 
para diversas atividades culturais, interagindo com festas e eventos esportivos;

- Apoiar a iniciativa da criação da Fundação Cultural de Prudentópolis;

- Valorizar e preservar o patrimônio material e imaterial de Prudentópolis;

- Fortalecer o ensino da língua ucraniana, criando laboratórios lingüísticos, visando 
tornar os centros já existentes referência em todo mundo;

- Promover cursos em diversas áreas da gastronomia, visando a preservação da 
cultura regional e o fortalecimento do eixo comércio-turismo.

- Criar o Caminho da Religiosidade, criando eixo turístico e cultural;

- Ampliar e modernizar a biblioteca municipal e os centros de inclusão digital;

- Criar a Biblioteca do Norte;

- Iniciar estudos para implantar a concha acústica;

- Criar o departamento de preservação dos prédios antigos, preservando a 
arquitetura e a história de Prudentópolis. Salvando, principalmente, o Coronel José 
Durski, mais antigo e imponente prédio histórico prudentopolitano;

- Capacitar os artesãos, incentivando o artesanato local como fonte de renda;

- Manter apoio permanente ao Grupo Folclórico Vesselka e similares;

- Promover e preservar as datas cívicas, principalmente o aniversário do Município, 
que será marcado por várias atividades nos Centros Vivos;
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- Criação e construção de um centro poliartístico, multifuncional, com materiais 
próprios para espetáculos e eventos, que poderão ser reutilizados por vários artistas 
e grupos culturais locais;

ESPORTES

- Apoiar a diversificação das atividades esportivas, aprimorando-as nas diversas 
faixas etárias, principalmente entre os jovens;

- Participar de todas as esferas dos Jogos Escolares e dos Jogos Abertos do 
Paraná;

- Assegurar a participação e a mobilidade dos portadores de necessidades 
especiais, oferecendo equipamentos e recursos para tanto;

- Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas como os associados á 
terceira idade, à criança e ao adolescente, às pessoas portadoras de necessidades 
especiais e às pessoas que participam dos programas de saúde, como hipertensos, 
diabéticos e outros;

- Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Esportes;

- Estruturar ginásios esportivos;

- Criar praças de convívio poliesportivo nas comunidades rurais;

- Incentivar a realização de eventos esportivos como o Circuito SESC de Corrida e 
Caminhada, na cidade e no interior do município;

- Promover junto do Clube de Tênis aulas destinadas aos alunos das escolas 
municipais para a prática do esporte;

- Organizar intercâmbio entre os munícipes, com torneios, jogos e campeonatos de 
diversos esportes em eventos como os Jogos de Outono e os Campeonatos Rurais 
e Inter Bairros;

MOBILIDADE E URBANISMO

- Desenvolver e gerir o planejamento urbano de forma integrada, descentralizada, 
compartilhada e participativa. Abrindo várias linhas de diálogo efetivo com a 
população;
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- Empreender ações qualitativas e criativas para que Prudentópolis seja percebida 
como uma cidade referência em planejamento urbano, incorporando as verdades 
estatísticas da cidade no diálogo com a população;

- Planejar o território, definindo áreas prioritárias para expansão urbana, uso e 
ocupação do solo, incluindo ações que concorram para a ocupação dos espaços 
ociosos;

- Desenvolver uma dinâmica de vida na cidade que impacte diretamente na 
diminuição dos deslocamentos urbanos: trabalhar, habitar, recrear e circular;

- Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade, com a integração de todos 
modais de transporte, de modo a enfrentar conjuntamente as causas e os efeitos do 
desenvolvimento urbano no trânsito e no transporte urbano de passageiros e 
mercadorias;

- Garantir a manutenção das condições de trabalho no Parque de Máquinas, 
manutenindo e renovando constantemente a frota;

- Implantar a sinalização de indicação turística e sinalização de trânsito em todas as 
vias rurais;

- Construir um novo e mais moderno Parque de Máquinas;

- Melhorar e modernizar as estradas rurais. Desenvolvendo de projetos de 
engenharia capazes de mudar os gargalos e problemas existentes;

- Asfaltar parte da Estrada Geral de Jaciaba;

- Elaborar o plano de construção e reformas de pontes e bueiros em concreto;

- Realizar a reforma do trânsito, fazendo com que as vias urbanas do Centro fluam 
em uma só mão;

- Elaborar o plano de construção dos acostamentos, passeios, iluminação e ciclovias 
em partes da PR-160 e da Estrada da Linha Esperança.

- Garantir o asseio e a limpeza nas vias públicas, realizando a manutenção periódica 
das ruas e praças;

- Apoiar iniciativas de educação no trânsito como o Maio Amarelo, nas escolas, 
associações e instituições;
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- Apresentar melhorias na infra-estrutura pública, como calçadas, ciclovias, 
academias e projetos de iluminação;

- Melhorar a sinalização do sistema de trânsito urbano;

- Efetivar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos;

- Implantar a sub-prefeitura de Ligação, garantindo o atendimento descentralizado às 
comunidades da região norte do município;

- Criar a Autarquia Municipal de Trânsito, compreendendo a companhia de 
engenharia de tráfego, o estacionamento regulamentado, a guarda municipal e a 
empresa de limpeza, arborização e jardinagem pública, destinando porcentuais da 
arrecadação para os setores da cultura e do esporte;

- Garantir a acessibilidade e a mobilidade ru-urbana, integrando os sistemas rural e 
o urbano.

SAÚDE

- Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, bem como as suas iniciativas. Ofertando 
cursos de capacitação para os conselheiros e incentivando a participação em 
eventos de saúde pública;

- Dar continuidade ao convênio com a APMI, para manter e melhorar a estrutura 
física do hospital, inclusive a qualificação dos profissionais para oferecer um bom 
atendimento à população, inclusive com cirurgias da baixa e média complexidade;

- Implantar o sistema de transporte alternativo para consultas marcadas na parte da 
tarde, nas regionais de saúde;

- Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com 
ampliação de ações e garantindo material de consumo humano;

- Garantir o transporte para o atendimento da população para fora do município e 
melhorar as condições de acesso e estacionamento no posto central;

- Procurar através de parcerias, ampliar os atendimentos para Raios X, Ecografias e 
exames complementares;

- Ampliar a rede de atendimento às mulheres e mães prudentopolitanas;

- Implementar Unidade Móvel para atendimento básico de saúde com circuito 
municipal, passando por todas as comunidades da cidade e interior;

- Contratar cirurgiões especialistas para atendimento a população;
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- Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e medicamentos 
excepcionais;

- Realizar convênios com Casas de Apoio fora do domicílio;

- Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência farmacêutica;

- Dar continuidade e ampliar o Programa Hiperdia (hipertensos e diabéticos), 
mantendo medicamentos e condições de acesso dos usuários, com sede em 
Prudentópolis;

- Ampliar o programa municipal de atenção ao idoso, inclusive com atividades físicas 
e acompanhamento de equipe multiprofissional;

- Manter o programa de saúde mental e buscar novos convênios para proporcionar 
um bom atendimento ao usuário;

- Contratar uma assistente social para a Secretaria Municipal de Saúde para dar 
maior agilidade nos programas;

- Contratação de nutricionistas para acompanhamento de hipertensos, diabéticos e 
crianças com tendência a obesidade;

- Acrescentar mais itens de medicamentos da farmácia básica e a quantidade dos 
mesmos;

- Aumentar a cota de atendimentos das consultas médicas e ortodônticas;

- Ampliar do laboratório para a realização de exames;

- Manter e ampliar os serviços de fisioterapia;

- Desenvolver e ampliar parceria entre a estratégia Saúde da Família e a Pastoral da 
Criança para acompanhamento das carências nutricionais;

- Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de emergência e transporte 
de usuários para outras cidades, conforme determinação da Central de Regulação 
de Leitos;

- Apoiar programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia para erradicação 
do mosquito transmissor da dengue, melhorando o suporte técnico da equipe de 
Agentes de Endemias e manter o serviço de endemias atualizado e com notificações 
periódicas conforme regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe;

- Garantir os medicamentos que fazem da Atenção Básica e do Plano Municipal de 
Assistência Farmacêutica, para suprir as necessidades da população, inclusive nas 
unidades de saúde;
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- Dar suporte técnico para a equipe de vigilância sanitária;

- Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família;

- Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento em área mais plana e com 
mais espaço físico;

- Incentivo e manutenção dos programas de Saúde Bucal, com atendimento 
permanente dos dentistas;

- Melhorar a comodidade para os profissionais e pacientes nos centros de saúde.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais da Assistência Social, dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Habitação, da Mulher e os 
Comitês: Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional e Fome Zero;

- Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de reforma e 
construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios 
firmados para as habitações de interesse social;

- Buscar recursos para construção de casas populares, módulos sanitários, bem 
como para construção de casas para quem já possui o lote;

- Ampliar o apoio ao Conselho Tutelar;

- Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as 
Políticas Públicas principalmente no atendimento ás necessidades básicas da 
população;

- Definir equipe de referência para prestação de serviços conforme determina a 
NOB/RH/SUAS, preferencialmente com servidores concursados, valorizando e 
qualificando os trabalhadores que prestam serviços de caráter público e continuado;

- Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e assegurar medidas 
que garantam o exercício da cidadania;

- Ofertar cursos profissionalizantes, junto do Sistema S, para homens, mulheres e 
jovens;

- Incentivar a participação e promover parcerias com os clubes de terceira idade;

- Privilegiar atividades sócio-educativas para crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e/ou sofrendo risco social e moral, promovendo ações integradas 
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nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, 
enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família;

- Consolidar apoio a Rede de Assistência do Município: Provopar, APAE, APMI, 
Pastoral da Criança, Clube das Mães, Associações de Moradores, APMF’s;

-Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco 
principal a família.

SEGURANÇA

- Ampliar as parcerias e a sinergia entre as Polícias Militar e Civil, a Guarda 
Municipal, Poder Judiciário, Defesa Civil, Conselho Tutelar e os agentes de 
segurança, evitando expor os profissionais a riscos desnecessários;

- Elaborar legislação para eventos populares;

- Interceder para instalar uma unidade do Bombeiro Militar na cidade;

- Instalar a Delegacia da Mulher e da Criança e do Adolescente;

- Implantar o programa da Guarda Municipal, melhorando o projeto de 
monitoramento, visando agilizar e aperfeiçoar o desempenho das forças de 
segurança;

- Investir em cursos e treinamento para os agentes de segurança e Guardas 
Municipais;

- Ampliar a parceria com o Poder Judiciário, discutindo e combatendo as deficiências 
do Sistema Prisional Brasileiro, principalmente no que tange o regime provisório e a 
situação periclitante da Delegacia de Polícia Civil local.

Elzevir Saviski e Vanderlei Baldissera
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