Plano de Governo - Gestão 2021/2024
Apresentação
Prezada Cidadã, Prezado Cidadão
Apresentamos aqui as principais proposta à gestão 2021-2024.
O conteúdo foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo do período
que estamos a frente da prefeitura, sobretudo dessa gestão que se finda, onde
tivemos a oportunidade de atuar no cargo de Prefeito da nossa cidade.
Executamos projetos em todas as áreas de atuação do Governo, sempre com o
objetivo de obter os melhores resultados para a população, entre tantos foi a
modernização da administração com investimento na ordem de 20 milhões de reais
em tecnologia para dar agilidade e eficiência na prestação dos serviços públicos
oferecidos aos cidadãos. Implantamos um moderno sistema integrado de gestão
pública e estamos finalizando ainda no ano de 2020 a infovia municipal para
conectividade e internet em todos os prédios e espaço públicos da cidade.
Na educação viabilizamos a construção de 15 (quinze) novos e ampliação de outros
7 (sete) Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs e a construção de 3 (três)
novas escolas. Ampliamos significativamente as vagas educacionais para nossas
crianças e contratamos os servidores necessários para atuar na educação do nosso
município.
Na saúde destinamos o maior investimentos da história. Contratamos profissionais
em todas as especialidades, modernizamos os equipamentos das unidades e
também do Hospital Municipal - HMA, ampliamos a cesta de medicamentos
disponível gratuitamente para população e estamos fazendo um grande
enfrentamento de combate a epidemia do coronavírus.
Estamos atuamos fortemente na melhoria da infraestrutura dos bairros e da área
rural haja vista que já foram pavimentados mais de 100 (cem) quilômetros de vias
com asfalto e sinalização de qualidade. Realizamos o maior programa de iluminação
pública com a substituição e instalação de mais de quinze mil luminárias com
tecnologia de LED e com isso a cidade ficou mais segura.
Com as finanças do Município equacionada, as propostas a seguir representa a
continuidade dos trabalhos desenvolvidos e reflete simultaneamente nosso
compromisso com a população araucariense. Contemplam objetivos e projetos
ousados, que com certeza será a efetivação de uma administração ainda mais
dedicada e competente em prol de nosso povo.
Nos orgulhamos do trabalho realizado nesta primeira gestão, marcada pela presença
constante junto à população, e nos comprometemos conduzir, com mais motivação e
seriedade a próxima etapa do desenvolvimento de Araucária.
1. Economia
 Fortalecimento institucional da industrialização de Araucária, com programa
de atração de empresas com alto valor adicionado, que sejam sustentáveis e











alinhadas ao objetivos de desenvolvimento e agenda 2030, do pacto global e
da ONU, em especial ODS 9 e temas transversais.
Criação de uma zona econômica voltada à exportação com alto valor
tecnológico aproveitando infraestrutura resiliente da CIAR (energia, ferrovia,
urbanização, logística), com objetivo de agregar tecnologia, conhecimento,
inovação, educação de altíssimo nível, e aproveitamento de espaços públicos
e privados para qualificação da mão de obra, desenvolvimento educacional e
melhoria da urbanização na constelação industrial existente.
Criação e fortalecimento de centro biotecnológico voltado à criação de
parques tecnológicos, com inserção no sistema estadual de parques
tecnológicos, na CIAR, e objetivo de promoção da inovação, desenvolvimento
de tecnologia e biotecnologia, formação de novas empresas tecnológicas,
alinhados com eixos do programa de desenvolvimento de Araucária
(AvançAraucaria).
Alinhamento das estratégias de desenvolvimento com programas federais e
estaduais de desenvolvimento, visando aproveitar infraestrutura energética,
logística, urbana, e força econômica de Araucária (maior valor adicional fiscal
do Estado do Paraná) no contexto nacional e estadual, com objetivo de
consolidar posição de área de interesse nacional, visando a segurança
institucional no âmbito dos três poderes, objetivando segurança jurídica,
transparência, promoção da cultura de desenvolvimento sustentável e
consolidar a mudança da cultura organizacional do poder público municipal,
no mesmo sentido.
Fortalecimento da institucionalização da agenda 2030 da ONU nos aspectos
do desenvolvimento sustentável voltados a prosperidade, paz, pessoas,
planeta e parcerias, bem como fortalecimento do programa de territorialização
das ODS com a OCDE, em programa piloto do Estado do Paraná.
Fortalecimento e aprimoramento dos programas de apoio às micro e
pequenas empresas, em parceria com Sebrae, e fortalecimento institucional,
das associações comerciais e industriais, com aplicação da legislação federal,
estadual e municipal correlatas ao tema, para melhoria da tecnologia, valor
agregado, qualidade dos serviços e produtos, qualificação da mão de obra,
fortalecimento institucional do crédito e microcrédito, fortalecimento da política
de aval institucional às micro e pequenas empresas, voltados principalmente
a sua inserção na ampla estrutura industrial de Araucária, como foco na
geração de renda, desenvolvimento e trabalho qualificado.

2. Saúde
 Ampliar o atendimento à saúde através da implantação de novas unidades de
saúde, ampliação e manutenção das unidades existentes.
 Manter os ampliar os programas de atendimentos em saúde em
funcionamento.
 Manter atualizados e ampliar os equipamentos de diagnósticos.
 Pleitear junto às demais esferas de governo a ampliação das parcerias na
busca de mais recursos para o Município.














Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de
garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde
pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda
afetivamente à expectativa da população.
Dar continuidade à modernização da gestão dos serviços de saúde com
informatização total através de sistema e tecnologias próprias em todas as
unidades integradas.
Ampliar a cesta de medicamentos oferecidos à população e implantar a
entrega domiciliar em casos especiais.
Implantação do complexo de serviços de saúde mental com atendimento
terapêutico e leitos de psiquiatria.
Implantação da Farmácia Central no Terminal Central para facilitar o acesso
da população aos medicamentos disponibilizados.
Viabilizar a Implantação do SAOO - Serviço de Atendimento e Orientação
Oncológico.
Viabilizar a implantação do Serviço de Atendimento e Orientação a Gestante SAOG.
Viabilizar a construção do complexo de urgência e emergência anexo ao
Hospital Municipal - HMA com nova UPA, SAMU e a Central de Ambulâncias
e Remoção de Pacientes.
Ampliar as Equipes Estratégia de Saúde da Família.

3. Educação
 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção
à Educação Especial.
 Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à
Educação.
 Investir na infraestrutura para ampliar a quantidade de vagas ofertadas a cada
ano.
 Dar continuidade à modernização da gestão da educação com informatização
total através de sistema e tecnologias próprias em todas as unidades
educacionais integradas.
 Dar continuidade na melhorar da qualidade do transporte escolar para os
alunos da rede pública e manutenção da gratuidade no transporte coletivo
através do Cartão EDUCARD.
 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e
adultos.
 Dar continuidade na melhoria do Município no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB.
 Efetivar os 33% de hora-atividade para os profissionais da educação.
 Implementar o Fundo Rotativo para manutenção e custeio direto nas unidades
educacionais.
 Viabilizar o Cartão Educação para aquisição de materiais e uniformes
escolares no comércio local.
4. Assistência Social
















Construir novos e ampliar os Centros de Referências de Atendimento Social CRAS.
Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas nos CRAS.
Ofertar os serviços do CRAS Itinerante para atender as famílias de todas as
localidades rurais.
Ampliação do Programa Aprendiz nas unidades públicas e incentivar a
inserção na rede privada.
Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à
Assistência Social.
Viabilizar a construção da nova CASA DE ACOLHIMENTO.
Viabilizar a aderir ao Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC), da
Fundação Abrinq.
Estruturar o CRAM – Centro de Referência de Atendimento da Mulher em
sede própria e a implantação da REDE INTERSETORIAL DOS DIREITOS DA
MULHER.
Implantar o Projeto Recomeçar através de atendimento social visando a
convivência e fortalecimento de vínculo familiar em todas as faixas etárias,
tanto na área urbana e rural.
Consolidar as ações dos diversos CRAS no atendimento e proteção das
famílias em situação de vulnerabilidade social, com oferta de oficinas
socioeducativas e projetos para toda a família.
Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, buscando parcerias com
Cartórios, Tribunais de Justiça e outras instituições para que todos possam ter
seus documentos.

5. Segurança Pública
 Ampliação do efetivo da Guarda Municipal.
 Ampliar o número de viaturas visando o patrulhamento preventivo em menor
tempo de atendimento.
 Efetivar o sistema de câmeras inteligentes,com identificador facial, placas
veiculares e cerca virtual.
 Criar o Serviço de Inteligência e Informações com mapeamento de áreas
através de sistemas de câmeras com inteligência artificial embarcada, drones
e outras ferramentas tecnológicas para coleta e geração de dados visando
eficiência, agilidade e segurança na tomada de decisões do Comando da
Guarda Municipal.
 Manter treinamento dos Guarda Municipais, ampliando os conhecimentos
para manter o trabalho de excelência.
 Realizar curso tático, para Guardas Municipais de Elite, para atuação em
gerenciamento de crises, distúrbio civil, entrada em ambientes confinados e
hostis, atuação com blindados e helicóptero.
 Viabilizar a construção do Quartel da Guarda Municipal em sede própria com
escola de formação e requalificação própria, com estandes de tiros e áreas de
treinamento.











Ampliação do Grupamento de Motos da Guarda Municipal, melhorando o
patrulhamento em áreas de difícil acesso e aquisição de motos de maior
potência para atuar no combate a rachas e direção perigosa.
Criação do Canil da Guarda Municipal, para atuação ao combate de drogas
em nosso município.
Ampliar as ações da Guarda Mirim nas escolas, levando os conhecimentos
para mais crianças do nosso município.
Implantação de um novo sistema de monitoramento de alarme com a
substituição de sensores por câmeras e rondas virtuais.
Realizar novas aquisições de equipamentos, bote inflável e coletes para
atuando em salvamento, fiscalização de rios e patrulhamentos preventivos da
Defesa Civil.
Atualização do armamento da Guarda Municipal e aquisição de equipamentos
modernos e seguros.
Viabilizar a incorporação de veículo blindado e serviço de atuação aérea
através de helicóptero.

6. Emprego, Trabalho e Renda
 Dar continuidade aos incentivos para
instalação de novas unidades
industriais e comerciais no município.
 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando
apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e
geração de emprego e renda.
 Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação
do município.
 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas.
 Ampliar o programa de microcrédito com mais investimento para fomentar as
atividades de empreendedorismo.
7. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 Dar continuidade na revitalização dos espaços e Esporte e Lazer.
 Concluir a revitalização do CSU - Centro Social Urbano São Francisco de
Assis.
 Concluir a revitalização da Praça Alberto Markowicz com quadra de esporte
coberta e área de lazer.
 Dar continuidade na revitalização do Parque Cachoeira.
 Concluir a revitalização do Parque Ambiental do Passaúna.
 Ampliar o apoio à prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades
esportivas.
 Promover eventos esportivos de diversas modalidades.
 Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais.
 Pleitear junto às outras esferas de governo, parceria para a execução de
projetos de iniciação esportiva.
 Construção de novos espaços poliesportivos.
 Dar continuidade no apoio aos eventos tradicionais culturais e religiosos no
município.



Incentivar o turismo rural visando a geração de emprego e incremento da
renda da população da zona rural.

8. Agricultura e Meio Ambiente
 Continuidade do programa de modernização dos equipamentos agrícolas e
ampliar a oferta de serviços ao pequeno produtor rural.
 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura
Familiar, bem como associações e cooperativas.
 Dar continuidade aos investimentos na política de controle dos Resíduos
Sólidos e Saneamento.
 Preservar as áreas de mananciais.
 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e
nascentes e rios do Município.
 Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de
enxurradas (visando preservação do meio ambiente e das estradas vicinais).
 Distribuição de mudas de plantas nativas e sementes agrícolas aos pequenos
produtores.
 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais
de proteção ao Meio Ambiente e Animais.
 Dar continuidade no controle de natalidade de cães e gatos em todo o
território município por meio da castração ou outro procedimento que garanta
eficiência, segurança e bem-estar ao animal.
 Implementar o Programa de Coleta seletiva diferenciada de resíduos
recicláveis.
9. Habitação
 Continuidade na aquisição de terreno para implantação de loteamento
residencial destinado ao Programa de Habitação Social;
 Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit
habitacional;
 Incentivar a promoção da regularização fundiária de áreas já ocupadas;
 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos
programas habitacionais.
 Dar continuidade ao Programa Residência Cidadã.
10. Infraestrutura Urbana e Mobilidade
 Urbanização e pavimentação da Avenida Castelo Branco com Rua Francisco
Orlikoski - Thomaz Coelho.
 Urbanizar e pavimentar a Lídia Camargo Zampieri com a Rua Dr. Eli Volpato.
 Viabilizar a urbanização e consolidação da Av. das Nações até o Bairro
Barigui.
 Revitalizar a Rua Carlos Cavalcante.
 Articular juntos ao Governo Federal a construção do viaduto na Rodovia do
Xisto – Av Independência.
 Continuidade das reformas e adequações das praças públicas;
 Dar continuidade na melhoria a infraestrutura viária na Zona Industrial.









Continuidade do programa recapeamento de ruas e avenidas.
Intensificar a manutenção da sinalização horizontal e vertical no perímetro
urbano e vias rurais do Município.
Continuidade e ampliação da disponibilidade do Transporte Coletivo.
Manutenção da modicidade tarifária do Transporte Coletivo.
Viabilizar o Programa de Calçadas Urbanas com padronização em todas vias
da cidade.
Extensão e Manutenção do Programa de Iluminação Pública em toda cidade.
Efetivar o Programa Cidade Digital em todas as localidades implantado pela
Infovia Municipal.

11. Gestão e Finanças
 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos
servidores públicos municipais;
 Ampliação da modernização da administração com a utilização de
ferramentas tecnológicas visando a eficiência na arrecadação e gasto público.
 Ampliar a disponibilização dos serviços públicos com atendimento virtual ao
cidadão.
 Manter atualizados os equipamentos e sistemas de tecnologia.
 Manter e ampliar a transparência das informações nos portal eletrônico do
Município.

