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   PLANO DE GOVERNO 

 

APRESENTAÇÃO 

Esta é a nossa realidade presente, com conquistas e busca permanente de 
atendimento às justas reivindicações da população.  

Junte-se a nós! 

TRABALHO,HONESTIDADE E FÉ...PRUDENTÓPOLIS NO CAMINHO CERTO. 

 

GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

 Buscar meios e recursos para incrementar o sistema de gerenciamento eletrônico 
de documentos; 

 Criar e implantar subprefeituras na área rural do Município; 
 Modernizar o atendimento ao cidadão, com sistemas online; 
 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 
 Manter o programa de renovação da frota municipal e dos equipamentos; 
 Implementar a Escola de Gestão Pública, promovendo a capacitação e 

aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais; 
 Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira 

do funcionalismo municipal; 
 Aperfeiçoar o sistema previdenciário buscando preservar direitos dos servidores e 

fortalecendo o IPP; 
 Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor; 
 Implementar o Serviço da Ouvidoria Municipal, de forma a agilizar as respostas; 
 Ampliar a transparência, oferecendo todos os documentos do processo licitatório, 

desde o início até o pagamento, em forma digital; 
 Estudos para alteração do código tributário municipal; 
 Flexibilizar a cobrança de ISS, com tabelas diferenciadas por setor econômico. 

SAÚDE 

 Garantir a continuidade dos atendimentos realizados no CAPS; 

 Ampliar atividades desenvolvidas no CAPS; 

 Capacitar a equipe de saúde mental do município e estruturar; 

 Implantar novas salas de vacinas e readequar as existentes conforme a 
legislação; 

 Implantar novas salas de odontologia e readequar as existentes; 

 Readequar as unidades existentes de saúde, aumentando a cobertura dos ESFs; 

 Ampliar a cobertura de Agentes Comunitários de saúde na Área Rural do 
Município; 

 Ampliação e readequação da Clinica da Mulher, com aquisição de novos 
equipamentos;  
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 Garantir a Mulher o direito aos exames e acompanhamentos ofertados pela rede 
de saúde em sua totalidade; 

 Garantir acompanhamento materno-infantil nas ações do pré-natal e puerpério e o 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial 
no seu primeiro ano; 

 Reduzir a razão de mortalidade materna e o coeficiente de mortalidade infantil; 

 Viabilizar a Implantação do “Programa Melhor em Casa” em nosso município; 

 Melhorar e ampliar a assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, que 
possam receber atendimento humanizado, em casa, e perto da família; 

 Viabilizar a implantação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família); 

 Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 
atendimento compartilhado entre profissionais tanto na unidade de saúde como 
nas visitas domiciliares; 

 Realizar Capacitações Adequadas para cada área aos Profissionais de Saúde. 

EDUCAÇÃO 

 Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e 
comunidade; 

 Assegurar o acesso, a permanência e o efetivo aprendizado escolar dos alunos 
matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 Garantir o atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem, por meio 
de programas e/ou medidas de acompanhamento pedagógico, com recursos 
humanos, financeiros e pedagógicos específicos, visando à superação das 
limitações diagnosticadas ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 Promover, anualmente, práticas de avaliação institucional das unidades escolares, 
com vistas à melhoria contínua da qualidade de ensino e sua maior efetividade na 
promoção da aprendizagem e formação dos (as) alunos (as), incluindo dados da 
avaliação externa, quando couber; 

 Garantir a implantação, ampliação, atualização e implementação de bibliotecas e 
de laboratórios de informática, bem como a gestão para a sua utilização plena 
pela comunidade interna e disponibilização à comunidade externa da escola de 
acordo com os seus projetos educacionais; 

 Garantir, anualmente, a realização de programas e destinação de recursos para a 
Formação Continuada de profissionais da educação, que favoreçam a 
atualização, o aperfeiçoamento, a disseminação e o acesso à produção 
acadêmica; 

 Estabelecer, com a colaboração dos órgãos responsáveis pela Educação, Saúde 
e Assistência Social, programas de orientação aos pais nos casos de pobreza, 
violência doméstica e desagregação familiar extrema; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento de metodologias inovadoras propiciadoras 
das condições necessárias para o desenvolvimento de aprendizagens 
significativas, tanto no espaço escolar, quanto em atividades extraclasse; 

 Mobilizar as escolas para participar de programas para a conservação da 
natureza e sua biodiversidade, contribuindo para que pesquisadores, cientistas, 
estudantes e pessoas comuns atuem por meio de formas coletivas e 
sistematizadas, cobrando melhores políticas públicas em favor da natureza; 

 Ampliar a ofertar de vagas em turmas de creche (0 a 3 anos) através da 
conclusão dos centros de educação infantil; 

 Garantir permanentemente a adoção dos padrões básicos de infraestrutura, 
equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos, alimentação e espaços 
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adequados às características e necessidades educacionais das crianças, 
previstos para a Educação Infantil; 

 Garantir a realização de programas para a Formação Continuada dos profissionais 
que atuam na Educação Infantil, voltados para a sua atualização, aperfeiçoamento 
e acesso à produção acadêmica e científica específicos à sua área de atuação;  

 Realizar eventos culturais que contemplem a participação das instituições de 
Educação Infantil, divulgando as atividades pedagógicas e culturais realizadas 
como prática de enriquecimento cultural; 

 Assegurar a observância, nas unidades de Educação Infantil, dos padrões legais 
de qualidade, de condições físicas, materiais e humanas necessárias ao 
atendimento dos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Oportunizar a APMF e Conselho Escolar a participação efetiva no trabalho escolar, 
fazendo cumprir o Estatuto deste órgão e garantindo sua participação na 
elaboração da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar; 

 Garantir a adoção de padrões básicos de infraestrutura, em parceria com a União, 
Estado e Município, em equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos, 
alimentação e espaços adequados às características de crianças com 
necessidades educacionais especiais, visando à sua inclusão em escolas de 
Ensino Fundamental regular; 

 Ampliar o atendimento para alunos com necessidades educacionais especiais e 
suas famílias, tanto em relação à rede de apoio, quanto à periodicidade de 
atendimento sistemático; 

 Garantir a reestruturação dos espaços públicos, visando ao atendimento à 
acessibilidade das pessoas com deficiência e Assegurar a inserção e 
permanência de pessoas com necessidades educacionais especiais no sistema 
educacional; 

 Garantir nas escolas que têm alunos surdos a presença do profissional;  

 Promover a ampliação do número de Salas de recurso Multifuncionais urbanas e 
no campo; 

 Prover de transporte escolar as zonas rurais, com colaboração financeira da 
União, Estados e Municípios, de forma a garantir a escolarização dos alunos e o 
acesso à escola; 

 Renovação da frota que realiza transporte escolar, compreendendo micro onibus e 
ônibus com grande lotação; 

 Aquisição de câmeras internas de fácil instalação para os veículos da frota 
própria, propiciando mais segurança para motoristas e alunos; 

 Otimizar as rotas existentes do transporte escolar; 

 Ampliar a sistematização da base de dados já existente das informações das 
rotas, alunos, pontos de parada e também das escolas já existente; 

 Estimular e proporcionar condições para criação da cooperativa do transporte 
escolar; 

 Assegurar o acesso, a permanência e o efetivo aprendizado escolar dos alunos na 
Educação de Jovens e Adultos, EJA; 

 Garantir o atendimento diferenciado aos alunos com dificuldades de 
aprendizagem, por meio de programas e/ou medidas de acompanhamento 
pedagógicos orientados pela SME, Núcleo Regional de Educação e SEED-PR, 
conforme a área de atuação do professor, com recursos humanos, financeiros e 
pedagógicos específicos, visando à superação das limitações diagnosticadas ao 
longo da Educação de Jovens e Adultos; 

 Promover o acesso à internet em todas as unidades escolares; 

 Promover campanha permanente entre instituições educacionais, religiosas e 
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comunidades em geral para erradicação do analfabetismo; 

 Promover projetos interdisciplinares com o apoio do transporte escolar para 
realização de aulas passeio; 

 Elaboração de cardápios mensais, que deverão ficar disponível na internet para 
conhecimento dos pais; 

 Desenvolvimento de Material para Educação Nutricional, e sua aplicação nas 
Escolas, Escolas da Terra e Cmeis; 

 Aumento de itens da agricultura familiar na compra de alimentos para merenda 
escolar; 

 Garantir padrões adequados de infraestrutura dos prédios escolares com espaços 
diferenciados dotados de ventilação, iluminação, insolação, com condições 
sanitárias adequadas e acessibilidade; 

 Recuperar a estrutura física, ampliar e construir novos espaços escolares 
inclusive para prática esportiva, verificando sempre o crescimento da demanda de 
cada região; 

 Adequação de espaço e equipamentos para estruturação de uma cozinha piloto 
para atendimento de todos os Cmei's; 

 Manutenção periódica e tecnológica para uma rápida resposta as solicitações de 
documentos; 

 Promover um sistema de consulta, protocolos e solicitação de documentação 
escolar via web; 

AGRICULTURA 

 Aprimorar o programa de Inseminação Artificial - IA (Leite/Corte) com foco no 
melhoramento genético do rebanho, aumento da produção e incremento na renda 
dos pequenos produtores; 

 Implantar o programa voltado à sanidade agropecuária visando a qualidade na 
comercialização dos produtos de origem animal através de parcerias com o 
Governo do Estado; 

 Manter e ampliar programa “Caminho do campo” através da destinação de patrulha 
mecanizada exclusiva para atender as demandas do programa; 

 Implantar programa voltado à conservação de solos, recuperação e proteção de 
nascentes; 

 Implantar programa de diversificação da agricultura familiar proporcionando 
acompanhamento e qualificação aos agricultores que produzem alimentos 
destinados a alimentação escolar, feira municipal, mercados locais e venda direta; 

 Implantar programa de incentivo à fruticultura com o fornecimento de assistência 
técnica adequada, capacitação, aquisição e distribuição de mudas frutíferas aos 
produtores (morango, maracujá, amora, entre outros); 

 Implantar programa para correção e fertilização de solo análise de solo e obtenção 
de calcário e fósforo para melhorar a qualidade dos solos e aumentar a 
produtividade e a renda da família do campo; 

 Implantar uma unidade de processamento mínimo de vegetais e frutas em parceria 
com as associações de agricultores; 

 Implantar programa para processamento mínimo de vegetais e frutas em parceria 
com as associações de agricultores; 

 Implantar programa de incentivo ao desenvolvimento da mulher desenvolvendo 
ações para melhorar a qualidade de vida das mulheres, reforçando o seu papel na 
gestão da família e da propriedade rural; 
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 Implantar Centro Municipal de Comercialização com instalações próprias, 
ampliando a Feira do Produtor Familiar de Prudentópolis; 

 Implantar hortas nas escolas com o intuito de promover hábitos alimentares 
saudáveis e educação ambiental dentro das escolas; 

 Difusão das tecnologias e informações e comunicação no meio rural através da 
ampliação no fornecimento de serviços de INTERNET; 

 Promover trabalhos de boas práticas agrícolas na cadeia de hortifruticultura 
incentivando a produção de hortas orgânicas; 

 Ampliar a abrangência e dar continuidade à realização de cursos em parceria com 
o SENAR e Sindicato Rural; 

 Coordenar ações junto às associações de Agricultores visando o fortalecimento 
das mesmas, bem como capacitações para formação de líderes e conselheiros 
para que possam atuar com maior eficiência frente ao Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS do Município; 

 Desenvolver ações através de parcerias com instituições produtoras e 
disseminadoras do conhecimento e de pesquisas voltadas ao setor agrícola e 
agropecuário (Universidades/IAPAR/EMBRAPA/SENAR); 

 Proporcionar maior número de viagens, visitas técnica e participação em dias de 
campo aos agricultores; 

 Ampliar e dar continuidade ao projeto em parceria com IAPAR o qual envolve a 
criação de áreas experimentais e demonstrativas de milho, feijão e pastagens, bem 
como acompanhamento técnico intensificado; 

 Aprimorar e dar continuidade ao projeto de apicultura em parceria com a 
UNICENTRO ou entidades afins, que envolve a construção e operacionalização de 
Unidades de Extração de Mel; 

 Manutenção e ampliação de curso técnico de agroecologia em parceria com IFPR; 

 Incentivar o turismo rural como alternativa de renda, explorando o potencial 
turístico da região em parceria com a Fundação Municipal de Turismo; 

 Desenvolver projetos voltados à regularização fundiária de imóveis rurais, 
promovendo a regularização dos documentos legais das pequenas propriedades 
através de parcerias, para que os produtores tenham acesso aos programas 
oficiais de apoio a produção, financiamentos, assistência técnica e garantia 
previdenciária, acesso a investimentos em melhorias habitacionais e valorização 
do patrimônio familiar; 

 Apoio e desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do leite; 

 Fornecer incentivos e apoio para desenvolver as Agroindústrias do município que 
estimulem e fortaleçam a produção da agricultura familiar; 

 Fomentar projetos que estimulem a diversificação da pequena propriedade 
voltados ao cultivo de plantas medicinais, erva mate, produção de alho, entre 
outros; 

 Fomentar projetos agropecuários voltados à suinocultura, avicultura, apicultura, 
psicultura, caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura; 

 Planejar ações estratégicas voltadas ao Cooperativismo e Associativismo visando 
a organização da produção e comercialização, assegurando assim a qualidade e a 
regularidade da oferta dos produtos; 

 Reestruturar e operacionalizar o terminal de calcário; 

 Promover melhorias e conservação permanente das estradas rurais e vicinais, 
incluindo acessos às propriedades, para assegurar o escoamento da produção, 
garantir o transporte escolar, possibilitar o turismo e manter o homem do campo 
em sua propriedade; 
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 Gestão junto a órgãos do Estado e da União e deputados visando aquisição de 
recursos destinados a agricultura; 

 Ampliar e capacitar o corpo técnico da Secretaria para assistência efetiva às 
propriedades; 

 Criação e implantação de Escritório Móvel da Secretaria de Agricultura 
proporcionando assistência nas áreas econômica, social e ambiental aos 
pequenos produtores, promovendo ações de capacitação e melhoramento 
tecnológico. Facilitando o acesso a Políticas Públicas, a financiamentos, 
organização de arranjos produtivos integrados e outras iniciativas que garantam o 
desenvolvimento do campo e qualidade de vida dos produtores e sua família; 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Implantar o Plano de Desenvolvimento Econômico em Prudentópolis e executar 
seus respectivos programas e projetos, observando as diretrizes da política 
municipal; 

 Elaborar e executar políticas públicas integradas proporcionando incentivos fiscais 
às empresas e indústrias, com apoio de entidades (Governo Federal e Estadual, 
Associações, Federações, Sindicatos, entre outros); 

 Fortalecer o Comitê Gestor Municipal e restabelecer o Conselho Municipal do 
Trabalho, buscar através destes, em parcerias com entidades, desenvolver e 
fortalecer o comércio e indústria locais;  

 Manter e ampliar o Programa Cidade Empreendedora, que tem como objetivo 
potencializar a implementação e institucionalização da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa no município, visando à melhoria do ambiente de negócios 
para potencial empreendedor, contribuindo com a geração de emprego e renda; 

 Manter as ações da Sala do Empreendedor que tem como finalidade oferecer 
orientações, realizar formalizações, alterações e baixas de empresas, bem como, 
visitas nas empresas e nos cursos profissionalizantes para divulgar os trabalhos 
ofertados aos empreendedores. Além disso, visa proporcionar aos 
Microempreendedores Individuais oficinas, palestras, seminário de crédito e 
consultorias individuais; 

 Garantir a manutenção do REDESIM, um sistema online que tem como objetivo 
facilitar o processo de abertura, alteração e baixa do alvará de empresas no 
município, propiciando ao empresário facilidade, segurança e agilidade nas 
atividades voltadas ao empreendedorismo. Apresentando automatização e 
melhoria do processo com entrada única de dados;   

 Intensificar as instalações de empresas em Prudentópolis, realizando a 
implantação de um Parque Industrial, criando áreas destinadas à novas 
instalações de Empresas em nosso Município com objetivo de atrair indústrias 
como também apoiar o desenvolvimento de empresas locais aumentando assim a 
oferta de empregos;  

 Estruturar o distrito industrial com infraestrutura de acesso e apoio administrativo 
necessário; 

 Incentivar a instalação e a permanência de empresas no município dos 
segmentos que dão continuidade ao processo comercial e industrial de 
Prudentópolis, como os setores de Vestuário, moveleiros, metalúrgicos, cerâmicas 
e empresas do agronegócio entre outras; 

 Trabalho de articulação política através do Governo Estadual para a captação de 
recursos governamentais para a implantação de novas empresas; 
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 Buscar parceria com o governo do Estado para reestruturação da Estrada que 
margeia a BR 373, porta de entrada tanto para o distrito industrial como para o 
centro do município; 

 Através de parcerias, proporcionar palestras, cursos e assessorias, com o objetivo 
de qualificar a mão de obra do município, aprimorar os conhecimentos dos 
trabalhadores, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades específicas e 
instruindo-os para um bom atendimento ao público, serviço de qualidade e 
comprometimento com suas atividades; 

 Apoiar Programas direcionados aos empreendedores, o qual possui ações 
voltadas ao desenvolvimento local econômico, social e à geração de emprego e 
renda. Disponibilizar capacitação, consultoria e acompanhamento de 
empreendedores, melhorando a gestão das empresas, contribuindo para a 
sustentabilidade dos negócios em cada região do Paraná, respeitando o perfil dos 
empreendimentos de cada localidade; 

 Proporcionar aos empresários, juntamente com entidades parceiras, capacitações 
intrínsecas às suas atividades, que ampliem sua qualificação e o conhecimento de 
empreendedorismo;   

 Promover campanhas de Compras Governamentais para o comércio local e 
realizar capacitações sobre o tema Compras Públicas com empresários, 
funcionários públicos, contadores entre outros interessados do município, com o 
objetivo de promover a informação e aumentar a participação das empresas locais 
nos processos licitatórios; 

 Estimular as compras no comércio local; 

 Através de parcerias, realizar Seminários de Crédito e propiciar consultorias aos 
empreendedores com objetivo de ampliar o conhecimento de produtos e serviços 
fornecidos pelas instituições financeiras; 

 Manter e incentivar o Programa Fomento Paraná o qual tem a finalidade de 
proporcionar aos empresários, o acesso ao crédito mais barato e, 
consequentemente, estimular o desenvolvimento e a produtividade no município. 
Oferecendo orientações, regulamentos e demais normas necessárias à realização 
das operações de crédito, além de disponibilizar recursos, próprios ou captados 
de terceiros, para a concessão dos financiamentos; 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados; 

 Fortalecer projetos para desenvolver as Agroindústrias do município em conjunto 
com a Secretaria de Agricultura, propiciando através de parcerias sistema de 
melhoria da qualidade produtiva (Boas Práticas de Fabricação) das 
Agroindústrias; 

 Assegurar a continuidade do projeto “Selo Prudentópolis Tem Agroindústrias” que 
é representada graficamente por uma marca coletiva, de uso exclusivo, a qual 
representa e identifica os produtos que estão em conformidade com os 
regulamentos técnicos com qualidade sanitária exigida em legislações federais;  

 Manter e ampliar o Programa de Educação Empreendedora o qual tem como 
objetivo disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino municipal, 
de forma a propiciar às crianças e jovens práticas que possibilitem vivenciar o 
empreendedorismo, bem como desenvolver habilidades que lhes permitam serem 
protagonistas das próprias vidas; 

 Oferecer apoio nas feiras, exposições e eventos realizados em Prudentópolis e 
na região, como Feira de Natal, a FENAFEP e a Feira Municipal do Artesanato as 
quais são referências onde os artesãos participam realizando exposições e 
comercialização dos produtos locais;  
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 Criar um “Guia do investidor” com objetivo de organizar e consolidar informações 
importantes e dar visibilidade a toda e qualquer potencialidade do município nos 
vários setores da economia local; 

 Elaborar material de divulgação do potencial econômico do município. 
 

    INFRAESTRUTURA 

 Criação do  PID (Projeto Integrado de Desenvolvimento); 

 Estruturar os bairros com infraestrutura básica; 

 Continuidade no Programa de Pavimentação em 100% das vias urbanas; 

 Implantação do sistema viário, tornando organizado e seguro, transporte público 
funcional e eficiente; 

 Implantação de calçadas padronizadas;  

 Continuidade e ampliação de áreas de lazer, academias ao ar livre e ciclovias nos 
bairros;  

 Continuidade na extensão da rede de iluminação pública e colocação de 
luminárias mais eficientes, com sistemas modernos e economicos; 

 Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de 
georeferenciamento, oferecendo maior controle e eficiência; 

 Melhorar o sistema de tráfego no meio rural inclusive com novas sinalizações; 

 Continuidade ao Programa de Recuperação de Estradas Rurais,substituindo 
pontes de madeira por concreto,implantação de obras de arte mais eficientes e 
duradouras; 

 Buscar junto aos Governos Federal e Estadual a continuidade do Programa de 
Calçamento viário nas estradas rurais; 

 Desenvolvimento e implantação do Plano de Mobilidade; a humanização do 
trânsito está entre as prioridades nessa área. Realizar palestras, atividades e 
campanhas visando à mudança comportamental e redução de acidentes, mortos 
e feridos em vias públicas; 

 Ampliação do Terminal Rodoviário municipal; 

 Implantar faixas de pedestres elevadas, nos locais de grande demanda de 
usuário; 

 Trabalhar em parceria com Conselho Municipal da Cidade; 

 Implantação do Transito Regulamentado Estar; 

 Melhoramento na sinalização viária urbana e rural. 

HABITAÇÃO 

 Implementar e dar continuidade ao trabalho de regularização fundiária para 
titulação de famílias que residem em áreas não legalizadas, bem como intensificar 
a construção de novas unidades habitacionais,reduzindo o déficit habitacional de 
Prudentópolis. 

 Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos 
habitacionais de interesse social; 

 Implementar o Plano Municipal de Habitação; 

 Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço para 
ampliar a oferta de moradia às famílias de baixa renda; 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Manter e ampliar a formação continuada para profissionais da rede socio 
assistencial do Município (governamental e não-governamental) e conselheiros de 
políticas públicas, por meio da Escola de Gestão Pública. 

 Manter a estrutura física da Secretaria de Assistência Social; 

 Integrar a rede de assistência social as demais políticas públicas como saúde, 
educação, agricultura e outras fortalecendo a intersetorialidade das ações e 
programas; 

 Realizar programa de capacitação continuada para os trabalhadores da 
Assistência Social; 

 Incrementar as ações da Vigilância Social com base na cartografia do município; 

 Fomentar as ações de geração de emprego e renda para os usuários do Bolsa 
Família; 

 Fomentar projetos de marketing social voltados a divulgação do Estatuto da 
Pessoa Idosa, Estatuto da Criança e Adolescente e Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, 

 Manter e readequar a Instituição de Acolhimento para crianças e adolescentes, 
Casa Lar e Casa brigo, 

 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e 
federais cujo foco seja a erradicação da pobreza, 

 Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e 
com as outras políticas sociais da administração municipal, em especial as de 
saúde, educação, trabalho e segurança pública, para responder com efetividade à 
diversidade das necessidades, 

 Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de 
novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades 
não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do 
estado e a constituição da rede de proteção socio assistencial, 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como 
espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada 

 Manter e adequar os programas e projetos sociais, 

 Implantação e implementação do CRAS da Vila da Luz, 

 Ampliar a oferta dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos  para 
crianças, adolescentes, deficientes e pessoas idosas nas localidades do interior, 
viabilizando o acesso a esses serviço, 

 Consolidar e fortalecer a assistência social como política pública de direito. 

 Implantação de políticas, para as mulheres, de forma transversal em todos os 
órgãos da administração pública municipal. 

 Apoio no combate ao assédio sexual e moral por meio de campanhas de 
esclarecimento, lei punitiva e ouvidoria, 

 Fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, 

 Implantar políticas de transversalidade de atendimento à mulher, 

 Incorporar a perspectiva de gênero em todos os órgãos e ações da administração 
municipal. 
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MEIO AMBIENTE 

Tornar Prudentópolis uma cidade sustentável e ambientalmente correta, na gestão dos 
recursos hídricos, na arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no 
saneamento ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer. 

 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio de projeto específico; 
 Formular programa específico, protegendo e conservando nascentes e 

monitorando os rios do Município; 
 Aperfeiçoar e implementar  ações de preservação e incentivo nas áreas dos 

Faxinais em parcerias com as Associações de Faxinalenses; 
 Programa de ampliação dos sistemas de abastecimento de água rural; 
 Ampliar as redes de coleta de esgoto na área urbana,  
 Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto de coleta seletiva; 
 Buscar meios e recursos para a construção de Parques Ambientais, promovendo 

a cultura da preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais. 
 Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento ambiental; 
 Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização; 
 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 
 Incentivar e apoiar as Associações de Catadores do município; 
 Intensificar as campanhas de preservação ambiental,coleta seletiva e usos 

sustentáveis; 

CULTURA 

 Criação e implantação da Fundação de Cultura; 
 Buscar meios e recursos para implantar um Centro Cultural na Cidade; 
 Ampliar as bibliotecas existentes; 
 Incrementar a realização de festivais de música, dança,teatro e cinema; 
 Fortalecer a Casa da Cultura e a Virada Cultural; 
 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 
 Buscar meios e recursos para implantação do Museu da Imagem e do Som; 
 Buscar a implantação do Centro de Convenções e Eventos de Prudentópolis; 
 implantação da Fundação Municipal de Cultura; 
 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura. 

ESPORTE E LAZER 

Avançamos muito no último ano e vamos avançar ainda mais no esporte.  

 Criação e implantação da Fundação de Esportes; 

 Apoio as diversas modalidades esportivas amadoras,incluindo novas categorias.  

 Continuidade a estruturação da sedes esportivas no municipio.  
 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos 

finais de semana e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade 
em geral; 

 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento, 
ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral; 

 Manter o programa de instalação de academias de todas as idades e academias 
ao ar livre em diversos pontos da cidade e do interior; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Prudentópolis nos JAPs; 
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 Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades 
esportivas, visando a integração social e promoção da saúde; 

 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

O Departamento de Segurança Pública Municipal, responsável pelo setor de vigilância 
patrimonial municipal, continuaremos apoiando as forças de segurança que atuam na 
cidade, buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas, e compartilhando a Central de 
Vídeo-monitoramento a ser implementada no referido órgão. 

 Criacão da Autarquia Municipal de Transito; 

 Reforçar a estrutura do departamento, visando garantir o adequado cumprimento 
de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações 
pertencentes ao Município. 

 Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança); 
 Incrementar o sistema de videomonitoramento (câmeras); 
 Realizar amplo debate, com a sociedade para avaliar e deliberar a respeito da 

atuação do órgão, com vistas à futura criação da Guarda Municipal; 
 Realizar amplo debate, com a sociedade para avaliar e deliberar a respeito da 

atuação do órgão, com vistas à futura criação da Autarquia Municipal de Transito; 
 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança. 

TURISMO 

 Criar a Fundação de Turismo que tem a finalidade de planejar, promover, 
coordenar, executar e acompanhar as ações na área do turismo promovidas pelo 
Poder Público Municipal. 

 Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades (Governo 
Federal e Estadual, Paraná Turismo, Associações, Federações, Sindicatos, entre 
outros). 

 Organizar e planejar o desenvolvimento turístico com estratégias que assegurem 
um turismo sólido e sustentável com a preservação do meio ambiente natural e 
cultural em beneficio da comunidade local em parceria com o Conselho Municipal 
de Turismo. 

 Implantar o Plano de Desenvolvimento Turístico de Prudentópolis e executar seus 
respectivos programas e projetos, observando as diretrizes da política municipal 
de desenvolvimento do turismo; 

 Criar programa de Incentivo ao empreendedor de turismo buscando a 
formalização das empresas e serviços turísticos no município. 

 Estabelecer normas para a operacionalização da atividade turística no município 
de acordo com o segmento com foco na qualidade dos serviços prestados pelas 
empresas aos consumidores. 

 Criar o projeto “Turista por um Dia” com objetivo de incentivar a população local a 
conhecer e divulgar os atrativos turísticos do município, através de palestras e 
excursões guiadas.    

  Formular campanhas informativas na área urbana e nas comunidades do interior 
do município em forma de palestras, panfletagens, vídeos institucionais e cartilhas 
educativas para os alunos das escolas.  
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 Criar o Projeto de conscientização do Turismo nas empresas focando na 
valorização da atividade para o fomento da indústria e comércio do município 
(Cadeia Produtiva do Turismo); 

 Criar um informativo para o Centro de Informações divulgando os eventos do 
município, os empreendimentos turísticos e campanhas de conscientização com 
foco no turismo.  

 Viabilizar a proposta da UNICENTRO de implantar o curso de bacharelado em 
Turismo em Prudentópolis com objetivo de ampliar os estudos e projetos 
importantes para o desenvolvimento do turismo no município. 

 Estabelecer parcerias com entidades a fim de proporcionar capacitação 
profissional e empresarial aos proprietários e funcionários dos estabelecimentos 
turísticos. 

 Criar espaços de diálogos entre Poder Púbico e comunidade através de 
seminários e oficinas com a finalidade de promover a discussão de temas 
relevantes sobre o cenário do turismo local. 

 Realizar a inclusão do agricultor familiar nas atividades turísticas em parceria com 
instituições governamentais de assistência técnica, estimulando o turismo através 
de visitas técnicas de profissionais da área como geógrafos, turismólogos, 
palestras, qualificação e divulgação dos atrativos demonstrando aos proprietários 
a potencialidade que o turismo tem em suas propriedades. 

 Desenvolver Roteiros contemplando os potenciais do município, incluindo o 
Monumento Salto São João, Parque Estadual da Serra da Esperança, Parque 
Iracema e nos mais diversos segmentos do Turismo natural, cultural e religioso. 

  Fortalecer e fomentar a atividade artesanal, cultural e de produtos típicos do 
município. Realizando, através de parcerias com entidades, capacitações, 
oficinas, cursos de boas práticas e participação em feiras e eventos municipais e 
regionais.  

 Implantar a Linha Turismo que será de responsabilidade da Fundação de Turismo, 
visitando tanto a rota das cachoeiras, Monumento Salto São João como a rota do 
turismo cultural e religioso. 

 Apoiar os Guias de Turismo para que exerçam sua profissão em nossos 
equipamentos turísticos, colocando nos ônibus da Linha Turismo um profissional 
habilitado.  

 Implementar o projeto de ciclo turismo “Conheça Prudentópolis Pedalando” com 
dicas de turismo rural, de aventura, cultural e religioso nos trajetos percorridos. 

 Realizar Circuitos de Caminhadas na Natureza nas comunidades com objetivo de 
atrair visitantes e moradores locais para conhecer as belezas naturais e culturais 
do interior do nosso município. 

 Revitalizar a infraestrutura turística existente no município. 

 Reestruturar o Centro de Eventos viabilizando a construção do Centro de 
Convenções com caracterização das etnias na sua arquitetura.  

 Revitalizar/Construir Portais, Pórticos e Museu.  

 Caracterizar os Prédios Públicos como Rodoviária Municipal entre outros.  

 Efetivar o processo contínuo de manutenção e melhorias nas estradas municipais 
e acessos aos principais atrativos turísticos, bem como, das ruas da cidade com 
sinalização turística adequada. 

 Operar a revitalização e manutenção de espaços públicos e do paisagismo da 
cidade;  

 Estabelecer parceria com os proprietários na implantação de infraestrutura básica 
para a visitação aos principais atrativos naturais do município.  
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 Incentivar a Feira Municipal do Artesanato de Prudentópolis com infraestrutura 
adequada. 

 Realizar articulação política para a captação de recursos governamentais para a 
implantação de novos projetos turísticos;  

 Buscar apoio e representação na articulação e negociação com indivíduos 
detentores de capital para a viabilização de novos produtos turísticos no 
município, incluindo as instituições de crédito; 

 Formatar materiais institucionais sobre o município e seus potenciais com foco 
nos investidores apresentando os diferentes aspectos, oportunidades e condições 
para novos negócios na cidade;  

 Criar a marca “Prudentópolis Turístico” – PRUDETUR 

 Transformar Prudentópolis numa cidade de excelência no turismo de aventura, 
rural, cultural e religioso. 

 Desenvolver o Plano de Marketing com foco na demanda turística (vídeo, folder, 
mapa, cartilhas, banner, sites).  

 Criar ações destinadas ao desenvolvimento das identidades do município e seus 
potenciais; 

 Participar de feiras e eventos de nível nacional e internacional levando as 
informações do município, a gastronomia e a exposição do artesanato local.  

 Administrar e gerenciar ações que promovam a divulgação e visitação ao 
Monumento Salto São João. 

 Promover os eventos locais divulgando nos calendários oficiais de eventos 

 Estimular as atividades de eventos locais que promovam atividade turística. 

 Impulsionar a divulgação e estimular a participação de turistas na FENAFEP – 
Festa Nacional do Feijão Preto. 


