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APRESENTAÇÃO  

 
A Prefeitura Municipal de Califórnia, fiel ao seu papel de agente 

formulador e incentivador de políticas públicas e de instrumentos sociais que 

asseguram o respeito à pluralidade e à diversidade do cidadão Californiano, 

idealiza um projeto que compartilha e convida todos os cidadãos para estarem 

junto conosco na concretização de uma nova construção social embasada no 

diálogo e respeito. Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde 

vivemos, mas fazer algo novo, fazer nossa Califórnia um lugar cada dia melhor 

e acolhedor. Temos como princípios os valores em favor da Família e do 

Cidadão, honestidade, trabalho, respeito, transparência e paixão pela nossa 

cidade e pelas pessoas que aqui vivem, a estes, o nosso compromisso 

pessoal. 

A cidade de Califórnia se apresenta para todos nós como um lugar 

único, retratada na letra de seu hino municipal como uma terra querida, o 

orgulho de um povo que colhe os frutos do que faz e neste contexto, é de suma 

importância a participação da população nos debates e na gestão democrática 

em sua plenitude. Assim, o envolvimento de todos os atores sociais, do poder 

público à sociedade civil organizada, das mais diversas estruturas públicas ao 



cidadão comum devem permitir que todos tenham espaço e voz nas tomadas 

de decisão de nossa cidade.  

Assim, administrar em parceria com a comunidade é a proposta 

fundamental do nosso Plano de Governo, nossa população conhece mais do 

que ninguém as necessidades do município, especificamente do seu bairro ou 

da sua localidade onde vivem. Temos que valorizar este modelo de GESTÃO 

PARTICIPATIVA, com pleno envolvimento dos segmentos sociais na definição 

de prioridades de investimentos, obras e serviços. Hoje o administrador público 

moderno responsável é aquele que trabalha em conjunto com a comunidade, 

promovendo não apenas o desenvolvimento do Município, mas principalmente 

o desenvolvimento social do cidadão e transparência no uso dos recursos 

públicos. Gerir um município não é tarefa fácil, razão pela qual todo gestor 

público deve incluir o Planejamento, a Gestão e implementar, no espaço 

urbano, pesquisas, análises, diagnósticos e instrumentos (legais, 

administrativos, informacionais, financeiros), no intuito de organizar o território 

como um todo, para dessa forma conseguir atender à demanda por serviços 

públicos, levando-se em conta os aspectos sociais, econômicos, financeiros e 

ambientais. Os modelos de gestão, que são ações que cada administração 

desenvolve, tendem atualmente a apoiar-se em padrões de planejamento, 

integração, estratégias e participação, envolvendo opiniões e anseios da 

população. 

E tenho certeza que toda essa interação é permeada por um sentimento 

comum: o de encontrarmos respostas de curto e longo prazo às mais diversas 

demandas que se impõem na busca de um futuro de qualidade para as 

próximas gerações. Assim, o que nos orienta majoritariamente é debater 

questões que envolvam, entre outras, projetos e investimentos em 

infraestrutura, desenvolvimento econômico com foco na geração de emprego e 

renda, crescimento sustentável aliado à preservação ambiental, mobilidade 

urbana como melhora da qualidade de vida, saúde comunitária de qualidade, 

educação formadora – seja acadêmica, técnica ou profissionalizante, 

segurança pública como garantia de bem estar e assistência social integradora, 

políticas públicas par mulheres. Todos esses aspectos tenho certeza, marcam 

e determinam um novo ritmo para a nossa cidade, e sob esse amplo cenário de 

mutação cênica e social é que buscamos nos debruçar para oferecer, de forma 



ordenada e evidente, o resultado de uma vivência democrática, elaborado com 

a efetiva e inédita participação das comunidades, por meio de vivências onde 

foram colhidas sugestões da sociedade do município. Por tudo isso é com 

grande satisfação que, em nome da coligação que nos apoia – trazemos a 

público o nosso Plano de Governo para Califórnia, que pretendemos implantar 

no mandato de 2021 a 2004.  

Sendo este um documento que firma nosso compromisso com os 

moradores de todas as partes da cidade, a fim de buscar ações que permitam 

melhorar a qualidade de vida de todos, podemos, com confiança e respeito, 

assumir o compromisso de dar cumprimento às metas e ações que constam 

neste Plano de Governo.  

Califórnia, 24 de setembro de 2020.  

 

Paulo Wilson Mendes 

Adriana Reis de Jesus 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, com o objetivo de atender à 

Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos programáticos que 

fundamentam a sua constituição, apresenta as diretrizes e as principais 

propostas do candidato Paulo Wilson Mendes para a administração municipal 

de Califórnia-PR no período de 2021-2024.  

Desta forma, este Plano de Governo consolida as propostas para mais 

um mandato do PSL frente à Prefeitura de Califórnia, constituindo o 

compromisso do candidato Paulo Wilson Mendes e dos Partidos que formam a 

coligação que o apoia. Suas propostas foram desenvolvidas a partir de 

experiências adquiridas ao longo de sua jornada de trabalho acumulada nos 

três mandatos do Prefeito Paulo Wilson Mendes, o que representa enorme 

vantagem para a continuação do excelente trabalho que este realiza na atual 

administração municipal.  



O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado 

sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a 

coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções 

para a cidade a curto, médio e longo prazo, soluções que levarão o município a 

atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório, de forma a estabelecer 

políticas sólidas em todas as áreas de atuação, preparando a cidade para 

desafios cada vez maiores, a fim de construir um município forte, organizado e 

sobretudo respeitado, que busque uma permanente melhoria na qualidade de 

vida das pessoas, amparando, atendendo e apoiando primordialmente as 

pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente crianças, mulheres e 

idosos, respeitando a diversidade e promovendo a inclusão. 

O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por um modelo 

de gestão com alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma 

administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e 

conhecedora das necessidades dos munícipes de californianos.  

Neste contexto, no presente documento estão explicitadas as 

prioridades de governo, as características de gestão e as principais ações 

propostas em cada setor para alcançarmos melhores resultados nas áreas da 

saúde, educação, mobilidade e acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio 

ambiente, habitação, trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia, 

agricultura, e políticas públicas para mulheres e meninas que visem a equidade 

de gênero por meio de um diagnóstico sucinto da situação que destaca quais 

são as reais necessidades dos munícipes de Califórnia-PR, para os próximos 

quatro anos. 

 

DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO  
 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração 

pública deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com 

atendimento adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade. 

Decorre desta crença o reconhecimento da importância de atuar no sentido de 



diminuir ou eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões. Esta é a 

diretriz básica considerada na elaboração deste Plano de Governo. Outra 

diretriz da maior importância é a adoção do desenvolvimento sustentável para 

Califórnia. É fundamental que os recursos naturais do município sejam 

colocados a serviço da criação de oportunidades de emprego e renda, dentro 

de uma perspectiva de preservação ambiental. A eficiência da administração 

municipal será buscada com a adoção dos recursos adequados de tecnologia 

da informação, reduzindo os gastos e tornando mais ágil a atuação da 

administração governamental. Todas as unidades organizacionais da estrutura 

da Prefeitura deverão dispor de recursos da Internet para agilizar a tramitação 

dos processos e garantir maior transparência. As administrações setoriais 

devem ser valorizadas, passando a ter maior autonomia. Para que esta 

autonomia se concretize, cada setor disporá de recursos e pessoal em 

quantidade adequada para atender as demandas de sua respectiva área. O 

relacionamento com os servidores deverá ser franco e transparente. A intenção 

é propiciar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Apresentamos uma proposta de parceria com uma gestão responsável e 

segura com uma visão para o futuro que todos nós merecemos.  

 

QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO  

 

Dar continuidade a aplicação do plano de cargos e salários ao funcionalismo 

municipal.  

Dar oportunidade para o desenvolvimento e capacitação do servidor, 

promovendo assim o seu crescimento profissional.  

Contar com equipes de trabalho visando a economia, agilidade e 

profissionalismo no controle e fiscalização do patrimônio público.  

 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA  

 

Focar na Construção da Infraestrutura Urbana, Planejamento, bem como 

programas voltados a Habitação, Uso do Solo, Mobilidade, Transporte e Meio 

Ambiente, Pesca e Aquicultura; 

Estabelecer de forma contínua e organizada, a construção e reforma nas 

calçadas da nossa cidade; 

Promover o constante reparo nas ruas da cidade, sejam elas pavimentadas em 

paralelo ou asfaltadas. 

Fomentar a cidade de infraestrutura adequada às demandas do seu povo, e 

que estas sejam compatíveis ao crescimento da população, mostrando com 

isso, uma visão e planejamento de longo prazo; 

Manter a frota devidamente padronizada e sempre que necessário efetuar a 

substituição.  

Construção de moradias habitacionais. 

Manter e recapar a malha viária, dando maior atenção a periferia.  



AGRICULTURA FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA E 

HORTIFRUTIGRANJEIRA  

A participação no setor é o de atuar como estimulador, estabelecendo 

um padrão de desenvolvimento rural e sustentável, gerando empregos e renda, 

elevando a satisfação e bem estar dos agricultores e consumidores, podendo 

gerar expressivos ganhos econômicos, sociais e ambientais. À horticultura, à 

bovinocultura de leite e à criação de pequenos animais, todos eles com ênfase 

especial na industrialização e no associativismo de modo a se obter uma maior 

agregação de valor aos produtos. A prioridade deve ser o estabelecimento de 

parcerias e trabalhos com os segmentos organizados do setor, estabelecendo 

mecanismos capazes de aumentar a produtividade e garantir a 

sustentabilidade.  

Manutenção das vias rurais, facilitando o escoamento dos produtos agrícolas.  

Apoio aos agricultores através da secção de profissionais e busca de 

programas em parcerias com o governo estadual através da EMATER.  

Incentivar a agricultura familiar por meio da feira do produtor rural e parcerias 

para o fornecimento de produtos diretamente a merenda escolar.  

Promover a melhoria genética do rebanho leiteiro por meio da inseminação 

artificial;  

Investir na aquisição de veículos para atender as demandas de arborização, 

poda e demandas administrativas da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 

Aquicultura; 

Desenvolver e implantar um plano de proteção animal para articular e integrar 

ações entre os diversos setores da administração, objetivando assegurar a 

manutenção e equilíbrio da população animal, diminuindo o índice de 

abandono e maus-tratos, implementando controles reprodutivos e de vigilância 

epidemiológica, de modo a prevenir agravos à saúde pública e agressões ao 

meio ambiente;  

 Instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no município, 

tendo em vista a sua quantificação e classificação populacional;  

Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade; 

 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  



Preservação de mananciais em parceria com o governo do estadual por meio 

da EMATER.  

Incentivo a preservação, recuperação do solo e reflorestamento das margens 

dos rios e córregos.  

Dar continuidade a arborização urbana.  

Manutenção e preservação do Bosque Municipal. 

Implementar campanhas educativas periodicamente nas escolas, sobre a 

preservação do meio ambiente. 

Estimular ações educacionais que visem a promoção da prática da educação 

ambiental. 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

Só a educação é capaz de transformar e para garantir a excelência da 

Educação Pública em Califórnia esta terá seu reconhecimento que atesta a 

necessidade de adequação da gestão da área. A melhoria da Educação está 

diretamente relacionada com a melhoria na formação, capacitação, 

instrumentalização e valorização dos professores e profissionais da área da 

educação, sendo estes, importantes fatores para motivação dos profissionais 

da Rede Pública Municipal de Ensino. Implantaremos modelos pedagógicos 

que garantam um ensino de excelência e que seja referência. Ampliaremos e 

garantiremos a oferta nas creches municipais, pré escola e escola de forma 

organizada e que garantam a efetiva formação dos alunos. Asseguraremos 

meios que possibilitem a inclusão do aluno na idade correta, ajudando com isso 

na formação e futuro de cada jovem cidadão.  

Na base da preparação do plano de Governo para a área da Educação 

são considerados os seguintes eixos:  



Instituir o Plano de Carreira e Remuneração do magistério público por meio da 

revogação da Lei 1311/2009. 

Promover a formação continuada de professores em torno da educação 

integral, englobando as dimensões pedagógica e administrativa;  

Potencializar as práticas educacionais através de metodologias que garantam 

evolução sustentável dos indicadores de desenvolvimento da educação básica 

(IDEB), buscando galgar as metas definidas pelo MEC de forma que sejam 

sempre melhores que as definidas no plano de metas de educação do 

município; 

Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares municipais para 

o desenvolvimento da educação;  

Reforma da Escola Califórnia.  

Aquisição de ônibus escolares.  

Preservação da cultura religiosa através da implantação do Parque da Bíblia.  

Garantir o fornecimento de fardamentos e materiais escolares, assegurando 

sua qualidade e prazos de entrega; 

Garantir o fornecimento de merenda com qualidade e com acompanhamento 

de nutricionistas; 

Valorizar ao Magistério;  

Estimular a implementação de novas tecnologias e linguagens de 

comunicação, investindo sempre na formação permanente e a valorização dos 

educadores e demais profissionais que atuam em outros serviços da educação; 

Propiciar melhoria no processo ensino aprendizagem em todos os níveis da 

Rede Municipal  

 

Promover a formação continuada aos professores da Educação especial e Veja 

 

Implantar a disciplina da Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental,  conforme aprovação da Lei n 1806/2020. 

 

Manter e atualizar o apoio financeiro para transporte ao Ensino Superior a 

todos estudantes do ensino Técnico e Superior. 

 



Valorizar o magistério municipal por meio da oferta da formação continuada, 

salário previsto no Plano de Carreira 

 

Buscar ,incentivar e manter os cursos técnicos em parceria com Instituto 

Federal do Paraná  ,SENAI 

 

Renovar a frota para para transporte escolar  

 

Ampliar o CMEI Agenor de Mattos e João Gimeni 

 

Construir a quadra de esporte na Escola Sueli Bisconcini Viana 

 

Implantar a educação Integral, em fase ,experimental, em unidade escolar do 

município (Irmão Caçula) 

 

Garantir a todas as escolas municipais o acesso a biblioteca escolar 

 

Assegurar o acesso a educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais  

 

Garantir transporte escolar aos alunos da Escola educação especial Joana 

Carreira Portelinha  

 

Ampliar a hora atividade para 33% da carga hora para as professoras e 

educadoras  

 

Fortalecer a gestação democrática de educação garantindo a articulação  com 

a sociedade civil e fortalecer o Conselho  Municipal de educação e dos 

conselhos  escolares ,realizando eleições diretas. 

 

Desenvolver parceria entre educação, cultura, esporte para promoção de 

atividades culturais e artística que promoção e integração entre estudantes  

,famílias e comunidade local 

 



 

Incentivar os Jogos escolares com treinamentos junto ao Colégio Estadual 

Talita Bresolin  assegurando  acesso ao esporte e conhecimento. 

 

ESPORTE E LAZER  

Nossa diretriz é fazer do esporte um objeto eficiente para a promoção da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estabeleceremos 

ações coordenadas em conjunto as Secretarias de Saúde, Educação e Cultura, 

de forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer na perspectiva do 

desenvolvimento humano e da formação integral do cidadão 

 

Implantação de academia popular coberta, visando o atendimento da 

população.  

Reforma das arquibancadas e cobertura da arquibancada do estádio municipal  

Incentivo ao esporte por meio de competições.  

Inclusão aos esportes.  

Desenvolveremos projeto de viabilidade para construção de piscina térmica 

municipal. 

Continuidade a escola municipal de esportes, em diferentes áreas esportivas, 

treinamentos e iniciação.  

Potencializar e promover caminhadas ecológicas com intuito educacional em 

parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Saúde, para que o cidadão 

californiano invista na qualidade de vida saudável. 

Promover projeto gradativo de recuperação para os ginásios e quadras 

municipais;  

Construir a Pista de Skate; 

Promover ações para melhoria e manutenção do Estádio de Futebol de 

Califórnia. 

Incentivar treinos de diferentes modalidades esportivas. 

Potencializar ações para ampliar a oferta de vagas nas Escolinhas Municipais 

de Esportes; 

Desenvolveremos ações para implementação do esporte de mesa; 

Ampliaremos a oferta de modalidades em artes marciais;  



Desenvolveremos estudos para criação da Escola de Ginástica Artística do 

Município; 

Incentivar jogos clássicos com campeonatos de xadrez e dominó. 

Criar calendário de passeio ciclístico no município;  

 

 

PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A SAUDE.  

 

A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior 

de qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos implica uma série de ações de 

promoção e prevenção e de tratamento e recuperação de doenças, de forma 

universal, integral e equânime.  

Promover uma Saúde humanizada para todos com dignidade e respeito, 

permitindo ao cidadão obter um atendimento com excelência e qualidade, 

promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, farmacêutica, e na 

aquisição de novos equipamentos para melhor atender um maior número de 

pessoas. O sistema de agendamento de consultas, exames e outros serviços, 

é uma das nossas metas para a saúde. Nosso objetivo é criar um sistema 

unificado de atendimento, tratando o cidadão de forma única e integral, 

atuando desde a prevenção ao tratamento, ajudando ao mesmo a dispor de 

uma melhor qualidade de vida, mais longa e saudável. 

Não obstante tudo que já foi construído e está sendo realizado, muito 

ainda há que ser feito, haja vista que o sistema de saúde está em permanente 

construção e muitos desafios precisam ser superados. Neste sentido, a 

proposta para a área da saúde está alicerçada nas seguintes diretrizes:  

Valorização do Sistema Único de Saúde como meio de garantir a todos os 

cidadãos de Califórnia o direito à saúde através do atendimento universal, 

integral e equânime;  

 

Assegurar a melhoria do atendimento e a humanização na rede de saúde 

pública, garantindo uma conduta de atenção e cuidado que atenda 

efetivamente à expectativa da população;  

Garantir o acesso a serviços de saúde públicos, programas de atenção básica 

gratuitos, de qualidade e resolutivos;  



Intensificar a intersetorialidade como forma de melhor desenvolver as ações e 

serviços de saúde;  

Aprimorar o processo de planejamento estratégico, ascendente e participativo 

envolvendo a rede municipal de saúde e o controle social;  

Programar atendimento integral à saúde do homem, da mulher, da criança, da 

pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas;  

Aquisição de ambulâncias e equipamentos para o centro de saúde.  

Fornecimento de medicamentos através da farmácia básica.  

Contratação de profissionais na área de geriatria.  

Melhoria, manutenção e ampliação das USF (Unidades de Saúde da Família); 

Capacitar a atuação dos agentes de saúde, no exercício de suas funções para 

melhor atender o cidadão. 

Reorganizar as Unidades Básicas de Saúde, estruturando-as com 

infraestrutura humana, material, de equipamentos e insumos, capazes de 

estabelecer a garantia de um funcionamento eficaz;  

Potencializar o programa “Academia da Saúde” – promovendo assim, 

atividades de saúde e bem-estar a população; 

Implementar ações em saúde voltadas para a gestante, criança e adolescente, 

bem como ações voltadas a saúde do homem;  

Levar frequentes ações de saúde nos bairros mais carentes e na zona rural, 

por meio de campanhas ou ações continuadas;  

Potencializar e incentivar programas de saúde preventiva e primária; 

Incentivar e redobrar esforços para sempre bater as metas nas campanhas 

nacionais de vacinação;  

Investir cada dia mais na informatização e integração de toda Rede de 

Atendimento à Saúde;  

Buscar ampliar o atendimento médico em todas as áreas;  

Valorizar as equipes multidisciplinares, proporcionando uma melhor satisfação 

dos servidores e por consequência um atendimento humanizado a população. 

Instituir um Programa Integrado de atendimento aos dependentes (e familiares) 

de álcool e outras drogas, que envolva ações da atenção nas áreas da saúde, 

educação, formação profissional, assistência jurídica. 

Fomentar campanhas contra a violência doméstica, Suicídio, Câncer de Mama, 

Enfrentamento a Violência sexual contra crianças e adolescentes. 



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

A diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela diminuição 

da desigualdade e redução da pobreza, por meio de políticas efetivas de 

assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais carentes e o 

fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial domiciliar. 

Pretende-se dessa forma garantir a universalidade dos direitos a assistência 

com equidade e justiça social, a fim de reduzir das desigualdades sociais com 

ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com igualdade 

plena, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e a 

melhora da qualidade de vida do povo Californiano. 

 

Desenvolver programas que objetive a reintegração de pessoas 

desempregadas ao mercado de trabalho;  

 Promover por meio trabalho conjunto ente as secretarias de Assistência Social 

e Educação, o programa de inclusão digital através de cursos de informática 

básica; 

Potencializar a atenção ao atendimento as vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual;  

 Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso 

de drogas e dependência química;  

Garantir ao CRAS o atendimento as famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social. 

Garantir o acesso ao aluguel social, cesta básica para as pessoas carentes. 

Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da pessoa 

com deficiência e da política antidrogas; 

Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população diversa, 

respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis; 

Dar atendimento por meio dos atendimentos as famílias de baixa renda.  

Incrementar a sustentabilidade social com demanda para cursos 

profissionalizantes.  



Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir 

a integração dos programas de transferência de renda, de modo que seja 

possível ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade 

Atenção especial a melhor idade com construção de uma piscina aquecida 

para atendimento com deslocamento do profissional especializado na área.  

Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias em 

situação de pobreza extrema;  

 Potencializar a capacitação de profissionais do Bolsa Família; 

 

INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS.  

 

Nosso objetivo para o Município de Califórnia é a Geração de Empregos, 

implantando políticas e incentivos estratégicos à setores da economia na nossa 

cidade. Estimularemos a criação, formalização e a competitividade de micro e 

pequenas empresas, e políticas para fortalecimento do mercado informal, 

através de políticas de ação social. O Programa de Desenvolvimento 

Econômico de Califórnia prevê, como princípio estratégico, estabelecer um 

processo que promova um ambiente social de diálogo e cooperação, com o 

objetivo de alcançar o desenvolvimento local sustentável. Alinhado a outros 

instrumentos de estímulo à atividade produtiva, esse programa constituirá 

importante agente de promoção do desenvolvimento econômico da cidade e de 

geração de oportunidades de trabalho e renda. Nos próximos quatro anos 

deverão ser realizadas, entre outras, as seguintes ações:  

 

Intensificar o programa geração de empregos transformando o Centro de 

Eventos para locação de novas empresas, bem como a construção de novos 

barracões. 

Viabilizar o surgimento de novas empresas por meio do pagamento de aluguel 

para ajudar as empresas se estruturarem. 

Promover e estimular abertura e expansão de pequenos negócios que podem 

ser viabilizados na geração de empregos;  

Desenvolver programas especiais para trabalhadores portadores de 

deficiência;  



Buscar soluções junto ao mercado de trabalho, através de parcerias com 

iniciativa privada, para recondução ao mercado de pessoas desempregadas 

em situação de alta vulnerabilidade. 

Estabelecer políticas para buscar o de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável em nosso município;  

Fomentar projeto para o Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa, 

como Empreendedorismo. 

Estimular a formação profissional por meio de cursos profissionalizantes junto 

ao SENAI. 

Garantir recursos do FAT para qualificação profissional, por meio  de 

programas específicos para inserção no mercado de trabalho;  

Incentivo a indústria por meio da construção e sessão de uso de barracões 

industriais.  

Incentivo ao comercio local, apoio a associação comercial e industrial.  

 

ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  

 

Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e 

Comunitária; Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento 

do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Manutenção da sede do Conselho Tutelar para o atendimento à criança e 

adolescente.  

Oferecer apoio e sustentação aos Conselheiros tutelares na execução de seus 

trabalhos, revisão de cargos e salários.  

Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção 

integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e 

saúde;  

Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias em 

situação de violência;  

Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em conjunto 

com as demais secretarias municipais focando principalmente na prevenção e 

atenção à família; 



Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas 

as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente;  

Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão escolar; 

⇛ Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar 

ações juvenis nos diversos bairros, espaços e públicos; 

Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 

atendam as reais necessidades dos jovens da cidade; 

 Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro Emprego”, 

com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional a jovens de 16 a 24 

anos, desempregados, estabelecendo uma renda de até meio salário mínimo;  

Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e drogas 

nos diversos bairros do município; 

 

TERCEIRA IDADE 

 

Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de 

grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 

sociedade e em suas atividades;  

Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a 

inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas;  

Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 

população idosa;  

Desenvolver por meio de projetos específicos em parceria que garantam 

alternativas de moradia para pessoas idosas sem proteção familiar;  

Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas; 

Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos;  

Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de 

pessoas idosas;  

 

PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 



Garantir a inclusão das crianças com deficiência e necessidades especiais, 

assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da 

rede municipal de ensino para este fim; 

Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, em programa de 

inclusão nas escolas municipais;  

 Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas 

com deficiência;  

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a 

adaptação gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte 

especial e promover a capacitação de familiares para a reabilitação das 

pessoas com deficiência. 

Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência, pelo 

próprio poder público e pela iniciativa privada; 

Desenvolver parceria com a APAE de Califórnia garantindo melhorias e 

manutenção para comunidade escolar desta instituição. 

Assegurar o uso de transporte escolar para alunos e alunas com deficiência. 

 

 

SANEAMENTO BÁSICO  

Dar continuidade a implantação da rede de esgoto.  

Dar destinação correta ao lixo doméstico com incentivo ao reciclável.  

Atenção especial a limpeza pública urbana  

Limpeza e conservação de galerias.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 

Implementação da guarda municipal.  

Apoio e parceria ao CONSEG, Conselho de Segurança de Califórnia, e 

governo estadual e federal.  

Continuação da Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, 

em parceria com o conselho de segurança.  

Apoio a outros órgãos do setor. 



Reivindicar o aumento de efetivo de policiais militares e delegado de polícia, 

bem como investigadores. 

 

MULHERES E IGUALDADE 

 

Criar o conselho municipal da Mulher em Califórnia. 

Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas 

de violência; Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na 

adolescência;  

Apoiar e desenvolver ações para implementar o Projeto Empoderar oferecendo 

atividades as que estimulem o empreendedorismo e o empoderamento 

feminino. 

Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, bem como desenvolver programas que contribuam para 

reestruturação das mulheres vítimas de violência;  

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas junto ao projeto Empoderar; 

 Dar suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas 

previstas na Lei Maria da Penha;  

Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de 

atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos municipais;  

Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 

discriminação nos serviços ao cidadão. 

Ofertar oficinas que ofereceram assuntos sobre violência sexual e doméstica 

contra a mulheres e meninas; 

 


