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Slogan:
Movimento fazendo a diferença
“... entendo que só os governos que se preocupam com as
políticas sociais são capazes de minorar as distorções e distâncias
socioeconômicas que se passam na realidade.”
Carmem Krieger Wachowicz

É dever do prefeito eleito trabalhar pelo bem comum de todos.
Para isso, é necessário:
▪

Estar atento à dinâmica social da comunidade, dos seus problemas

e de suas necessidades;
▪

Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize

princípios do planejamento estratégico participativo;
▪

Garantir

ampla

participação

popular

na

formulação

e

acompanhamento das políticas públicas;
▪

Buscar soluções para todas as demandas emergenciais da

população;
▪

Participar ativamente da vida da comunidade;

▪

Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias

estratégicas e controle interno dentre outras práticas;
▪

Agilizar processos: Desburocratização e informatização dos serviços

públicos;
▪

Dar maior transparência aos contratos de serviços terceirizados;

▪

Estabelecer um canal de comunicação, com o Governo Estadual e

com os Governos Municipais da nossa região, para resolver as demandas que
dependem de órgãos externos;
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▪

Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar o plano de cargos,

carreira e vencimentos.
O PTC irá administrar Araucária de forma dinâmica, democrática e
moderna, numa nova visão de administração pública, sem os tradicionais
acordos políticos, troca de favores e apadrinhamentos, que sangram os cofres
públicos do município.
A estratégia para um plano mais ousado de desenvolvimento sustentável
para o nosso Município, tem como ponto de partida, as ações voltadas para a
solução das questões emergenciais, que atendam as demandas da nossa
população usuária dos serviços públicos, tanto na área urbana quanto na área
rural, concomitante com um estudo técnico e aprofundado, para implementar e
efetivar o desenvolvimento do município, conforme as orientações do Plano
Diretor da nossa cidade.

Propostas do Plano de Governo:
1.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Uma cidade socialmente justa se constrói com a melhoria da qualidade

de
vida da população, com a diminuição das diferenças sociais e com
políticas públicas voltadas à questão social.
▪

Criar mecanismos de participação popular nas decisões de poder,

visando a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade;
▪

Constituir gestão democrática, participativa com a valorização dos

servidores públicos, incentivando-os, capacitando-os com treinamentos e
condições dignas de trabalho para prestarem serviços de altíssima qualidade à
população;
▪

Realizar um profundo estudo para reposição de Servidores, através

de concursos público, nas áreas que se fizerem necessárias;
▪

Implantar a Gestão itinerante nos bairros e nas áreas rurais.

2.

SAÚDE
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A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de
saúde até o atendimento médico, o serviço continuará sendo aperfeiçoado e
realizado com zelo e respeito à comunidade Araucariense.
Qualificar e melhorar os programas de atenção à saúde básica, com
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando
programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a terceira idade, com
atendimento acolhedor e integral do cidadão.
O principal objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de
ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma
Saúde Pública que atenda às necessidades da população.
Saúde é um direito humano, importante para o desenvolvimento, prérequisito para a estabilidade social e a sustentabilidade. Saúde é considerada
um Bem Público e ocupa lugar central na agenda do desenvolvimento.
Ações a serem desenvolvidas:
▪

Otimizar o atendimento à comunidade, nas Unidades de Saúde;

▪

Ampliar e/ou readequar os espaços físicos;

▪

Qualificar os recursos humanos;

▪

Adquirir novos equipamentos e garantir sua manutenção periódica;

▪

Garantir a qualidade dos serviços de saúde, avaliando-os

continuamente com ampla divulgação dos resultados alcançados;
▪

Implementar o Programa de saúde para a família;

▪

Implementar o Programa gestação segura;

▪

Implementar o programa de Atendimento ao idoso, buscando melhor

aproveitamento do Hospital Municipal de Araucária (HMA);
▪

Reavaliar e dar suporte no âmbito Municipal ao HMA;

▪

Oferecer capacitação intensiva e continuada aos atendentes de

Saúde;
▪

Humanizar o atendimento nas Unidades de Saúde;

▪

Ampliar os convênios com as Instituições de ensino;
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▪

Participar e efetivar as decisões do Conselho Municipal de Saúde,

(Planos Plurianual, Anual e Municipal de Saúde); ,
▪

Participar de modo efetivo e imparcial na política Pública de Saúde

Municipal;
▪

Intensificar as campanhas de saúde, nas mídias sociais da cidade,

visando a prática de saúde preventiva, com a adesão da comunidade aos
programas da Secretaria Municipal de Saúde;
▪

Criar um sistema integrado de controle de consultas e receitas

expedidas

(rastreamento

pós-atendimento,

quanto

a

efetividade

dos

atendimentos) através de softwares;
▪

Criar um sistema integrado e on-line de acompanhamento diário das

compras e distribuição de remédios;
▪

Otimizar e organizar o sistema de agendamento de consultas e de

confirmação do comparecimento no dia e hora da consulta;
▪

Reestruturar os Serviços de Apoio: Fisioterapia, Fonoaudiologia,

Psicologia, Assistência Farmacêutica, Laboratório Clínico, Serviços de
Referência Odontológica e implantar o laboratório de Próteses Dentárias;
▪

Reabrir o Pronto Atendimento do NIS e reestabelecer o terceiro turno

de atendimento médico e odontológico, na unidade de saúde no Jd; Industrial
e demais unidades que se fizerem necessárias;
▪

Criar um sistema inteligente de informatização interligando todas

unidades de saúde, serviços e setores da saúde;
▪

Implantar a coleta de dados informatizado dos Agentes Comunitários

de Saúde e Agentes de Endemias, por meio de computadores portáteis;
▪

Implantar o programa para entrega domiciliar de medicamentos para

idosos e doentes crônicos;
▪

Implantar sistema de comunicação via SMS, WhatsApp, com os

usuários, para agendamento de consultas, resultados de exames e outros
serviços;

3.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
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Educação de qualidade é o que pretendemos obter como gestores do
nosso Município. Para tanto iremos implementar grandes ações que venham
ao encontro das necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino.
Entendemos que a educação de qualidade inicia por ações que garantam
o direito ao acesso inicial da escolarização, a Educação Infantil. Nesse sentido,
a é meta, universalizar o atendimento das crianças de 4 e 5 anos, atendendo a
atual demanda reprimida.
Dando continuidade à educação escolar, o Ensino Fundamental e suas
modalidades, merecem especial atenção.
O Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) de oferta obrigatória pelo município,
tem o nosso compromisso de atender toda a demanda com padrões de
qualidade e modernidade.
O Ensino Fundamental II (6º ao 9º), em processo final de estadualização,
terá nossa intervenção no sentido de suspendermos o processo junto ao
governo do Estado, com a finalidade de recuperarmos algumas das Unidades,
para mantermos escolas, que servirão de referência para os parâmetros de
qualidade da educação no município.
Para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos
investindo em reformas, ampliações e construção de novas escolas e
adquirindo material didático compatível com a faixa etária das crianças, e
fornecendo uma alimentação escolar de qualidade e equilibrada em teores
nutricionais.
Outro compromisso que assumimos para darmos um salto na qualidade
da educação do município, e um dos mais importantes, está diretamente
relacionado com a formação e a valorização dos profissionais da educação.
Ações a serem desenvolvidas:
▪

Dar atendimento integral às crianças na primeira fase da educação

Infantil;
▪

Aumentar gradativamente a oferta de vagas para a Educação Infantil,

para atender a demanda em fila de espera;
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▪

Criar duas Escolas de referência de 6º ao 9º ano;

▪

Reativar do Complexo Lucy Moreira Machado e criação de outros

espaços do Conhecimento, para contra turno escolar;
▪

Incentivar

a

iniciação

às

ciências,

criando

as

mostras

interdisciplinares nas unidades educacionais e exposição municipal de
trabalhos escolares, selecionados nas unidades escolares;
▪

Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação

Infantil);
▪

Iniciar a implantação da educação em tempo integral;

▪

Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;

▪

Ampliar o programa de formação continuada para todos os

profissionais da educação, em parceria com instituições de ensino superior;
▪

Criar o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para

todos os alunos da rede municipal de ensino;
▪

Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos para a merenda

escolar;
▪

Adequar escolas municipais, centros municipais de educação infantil,

centros de atendimentos educacionais especializados à legislação vigente,
visando garantir a acessibilidade;
▪

Fortalecer o Conselho Municipal de Educação.

4.

SEGURANÇA PÚBLICA

▪

Manter um serviço de parceria entre o Município e o Estado, para

melhorar os serviços de segurança pública preventiva;
▪

Melhorar e equipar o sistema de videomonitoramento, integrando os

sistemas públicos e privados, ampliando para os bairros, tendo como prioridade
os pontos de maior incidência de crimes;
▪

Ampliar e qualificar o efetivo e instrumentalizar a Guarda Municipal

com equipamentos de tecnologia moderna e eficiente;
▪

Implantar o Programa de segurança pública em todos os bairros com

o envolvimento da sociedade no Projeto Vizinho Solidário;
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▪

Revitalizar a Patrulha Maria da Penha;

▪

Criar e operacionalizar a Patrulha Industrial e Rural;

▪

Implantar o Programa Viver sem Drogas e Violência, envolvendo a

família e demais segmentos da sociedade;

5.

SERVIÇO SOCIAL

▪

Prestar serviço humanizado à população usuária da Assistência

Social, acabando com fila de espera pelo agendamento dos serviços e manter
atendimento particularizado com plantão social;
▪

Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para

pessoas com deficiência e idosas, disponibilizando equipe técnica para atender
a demanda;
▪

Implantar serviço de acolhimento institucional para adultos nas

seguintes modalidades: Abrigo Institucional, Casalar, Casa de Passagem,
Residência Inclusivas para pessoas com deficiência e serviço de proteção em
situações de calamidades públicas e de emergências;
▪

Implantar Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes nas

seguintes modalidades: Abrigo, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
e República;
▪

Criar cursos de qualificação profissional, de acordo com a demanda

da população atendida pela assistência social, através do SINE/SMTE/SENAC;
▪

Reabrir os Armazéns da Família;

▪

Promover estudos sobre a viabilidade de implantação de um

restaurante popular.

6.

INFÂNCIA, JUVENTUDE E TERCEIRA IDADE

▪

Criar programas de atendimento integral à primeira infância,

envolvendo as secretarias afins, Ação Social, Saúde, Educação, Esporte,
Cultura;
▪

Criar programas de atendimento à juventude, envolvendo as

secretarias afins, Ação Social, Saúde, Educação, Esporte, Cultura e trabalho;
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▪

Criar programas de atendimento integral à primeira infância,

envolvendo as secretarias afins, Ação Social, Saúde, Educação, Esporte,
Cultura;

7.

ESPORTE E LAZER

▪

Estimular e garantir a participação da comunidade em todas as

práticas esportivas e recreativas como:
✓

Corridas a pé;

✓

Caminhadas;

✓

Programas de recreação;

✓

Jogos escolares;

✓

Esporte nos bairros;

✓

Esportes para pessoas com deficiências;

✓

Esporte amador;

✓

Esportes radicais;

✓

Esporte para a terceira idade e

✓

Formação de Atletas;

Para isso, as seguintes ações serão efetivadas:
▪

Recuperar e construir novas quadras, canchas, campo de futebol e

outros equipamentos;
▪

Adquirir novos equipamentos para os programas de atividades físicas

oferecidas à comunidade nos Ginásios de esportes;
▪

Ampliar o número de centros esportivos, para atender a demanda dos

locais mais afastados da região central;
▪

Garantir às pessoas com deficiência, acessibilidade e equipamentos

adequados para a prática esportiva e recreativa;
▪

Ampliar e qualificar a equipe de apoio.

8.

CULTURA E TURISMO

▪

Criar um calendário anual com todas as atividades da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo;
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▪

Incentivar eventos de manifestação popular da cultura de rua;

▪

Estimular a realização de projetos comunitários, valorizando os

talentos locais e a identidade cultural de cada região;
▪

Promover cursos e oficinas de arte, dança, música e artesanato,

valorizando escritores e artistas locais com incentivo das culturas étnicas;
▪

Viabilizar recursos para a construção de um Centro de Convenções

e Eventos;
▪

Promover programas de inclusão social por meio de atividades

culturais;
▪

Incentivar

a

cultura

como

uma

perspectiva

transversal,

compreendendo os diferentes âmbitos da gestão pública;
▪

Garantir apoio aos eventos culturais comunitários, valorizando

manifestações típicas da cultura caipira e das colônias;
▪

Garantir apoio aos eventos religiosos;

▪

Incentivar a realização de festivais de música, teatro e dança;

▪

Criar um Fundo para garantir o auxílio aos artistas da cidade em

eventos fora do município;
▪

Criar o calendário anual de eventos, consolidando as festas e eventos

já existentes e criando novas atividades;
▪

Ampliar e reestruturar o acervo do Museu Municipal e da Biblioteca

Pública.

9.

HABITAÇÃO

▪

Priorizar a construção de moradias para a população com renda

familiar até três salários mínimos, respeitando, com transparência e
participação popular, a ordem de inscrições na COHAB Araucária;
▪

Ampliar e acelerar o trabalho de regularização fundiária para titulação

das famílias que residem em áreas não legalizadas;

10. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
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▪

Implantar o Programa de Educação Ambiental e capacitação dos

trabalhadores que coletam materiais para reciclagem, junto às organizações
comunitárias de recolhimento;
▪

Criar novos parques e praças bem como revitalizar os parques e

praças existentes aumentando as áreas verdes dentro da região urbana,
melhorando a qualidade do ar e o visual da cidade;
▪

Promover o paisagismo e a arborização da cidade;

▪

Dar destino adequado aos resíduos sólidos, implementando a

reciclagem e implantando áreas de compostagem;
▪

Implantar um Programa educacional de guarda responsável de

animais domésticos; bem como,
▪

Implantar o serviço móvel de castração para o controle populacional

de cães e gatos;
▪

Firmar parcerias com ONG’s e Protetores de Animais para

desenvolver os programas de cuidados dos animais domésticos;
▪

Identificar, restaurar, e incentivar a conservação de áreas de

nascentes, como um primeiro passo na busca de parcerias para a despoluição
do Rio Iguaçu.

11. AGRICULTURA
▪

Equipar a secretaria municipal da agricultura, com videoteca,

biblioteca, palestras, reuniões para a orientação, qualificação e assistência
técnica ao produtor rural;
▪

Disponibilizar equipe de assistência técnica rural itinerante para

auxiliar os produtores;
▪

Conservar as estradas rurais e ampliar os serviços de telefonia,

internet;
▪

Criar o “Espaço do Agricultor”, com videoteca, biblioteca, palestras,

reuniões e técnicos para orientação sobre agricultura, pecuária, agroindústria e
cooperativismo;
▪

Incentivar a criação e manutenção de hortas comunitárias;
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▪

Incentivar a criação das feiras itinerantes;

▪

Incentivar a instalação de agroindústrias, fortalecendo a agricultura

familiar e a geração de empregos.

12. EMPREGABILIDADE
▪

Oferecer incentivos fiscais/redução de impostos a empresários que

contratarem para o primeiro emprego;
▪

Realizar parcerias para projetos educativos visando a qualificação de

mão de obra;
▪

Incentivar a instalação de novas empresas no município;

▪

Implantar programas de incentivo e formalização de pequenos e

médios empreendedores e prestador de serviços.

11. RESPONSABILIDADE SOCIAL
▪
Viabilizar a criação de um programa de parceria com Empresas
locais, para a revitalização e manutenção das praças e parques.

Acreditamos que é possível uma gestão próxima da população e
humanizada.
Araucária/PR, 04 de Setembro de 2020.

José Luiz Brogian Rodrigues

Silvana Vidal Fernandes

Candidato a Prefeito

Candidata a Vice-Prefeita

