PLANO DE GOVERNO – JUNIOR DA FEMAC (PSD55) PREFEITO DE APUCARANA/PR 2021 – 2024
Saúde
 Manter o programa de Médicos Residentes no Hospital da Providência;
 Realizar ações para conquista do Curso de Medicina para Apucarana;
 Simplificar e unificar o sistema para que o Paciente que quiser receber diretamente,
resultados de exames, agendamento de consultas e demais informações da saúde,
através de ferramenta de informática e aplicativo.


Continuar com a Farmácia 24 horas;



Continuar com o horário estendido até às 22:00 horas no Centro Infantil;



Construir o setor de quimioterapia de Apucarana;



Continuar e ampliar o “Turno do Trabalhador” nas UBS de Apucarana;



Continuar com o Programa de implantes dentários;



Ampliar as consultas de especialidades com a instalação em novo local, do Centro
de Especialidades Médicas de Apucarana;



Continuar e ampliar os trabalhos do Laboratório Municipal de Apucarana;



Realizar ações para atingir as metas nas Campanhas de Vacinação;



Realizar ações relativas a saúde dos Idosos, das Crianças e das Mulheres;



Continuar e ampliar os trabalhos da casa da gestante;



Apoiar as iniciativas da comunidade no cuidado com os animais;



Ampliar o trabalho e a estrutura do Canil Municipal;



Ampliar as parcerias para cuidado dos animais;



Oferecer ortodontia (aparelhos dentários) para a população no Centro de
Especialidades Odontológicas de Apucarana; como já acontece com os alunos da
Rede Municipal de Educação;

Educação
 Continuar a ampliação e reforma das Escolas e Creches;


Continuar renovando a frota veicular escolar;



Garantir a continuidade da vigilância das Escolas e CMEI’s municipal, através da
presença de segurança e da utilização da rede de câmeras segurança;



Continuar e ampliar os cursos Técnicos e Superior no Polo UAB, e oferecer aulas
de curso preparatório para vestibular;



Ampliar o número de vagas em CMEI`s e Escolas;



Continuar com distribuição de uniforme escolar;



Continuar com o fornecimento de Material Escolar e Didático;



Continuar com Alimentação Saudável nas escolas e CMEI`s com acompanhamento
de nutricionista e divulgação do cardápio aos Pais e Responsáveis;



Continuar com o ensino de Inglês e Espanhol para nossas crianças da Rede
Municipal;



Continuar colocando aparelhos dentários ortodônticos nas crianças da Rede
Municipal que necessitarem;



Apoiar as APMF`s e Conselhos Escolares;



Ampliar o ensino ligado à informática nas Escolas, propiciando a inclusão digital;



Seguir colocando em prática o Plano Municipal de Educação;



Continuar valorizando as profissionais que trabalham diretamente no preparo de
merenda escolar e também as profissionais que trabalham na zeladoria das Escolas
e CMEI’s.



Manter a remuneração dos Professores (as) sempre acima do piso nacional;



Continuar disponibilizando Cursos Técnicos gratuitos para a população;

Habitação
 Continuar trazendo para Apucarana empreendimentos de habitação popular dentro
de Programas oferecidos pelo Governo Federal e Estadual;


Ampliar esforços para Regularização Fundiária dos Bairros que necessitem,
entregando para as famílias a Escritura de sua casa;

Emprego, Indústria e Comércio

 Continuar a incentivar o micro empreendedor individual através da Sala do
Empreendedor;


Implantar espaço de formação de profissionais para todas as áreas do setor do
Vestuário, com cursos gratuitos no Barracão adquirido pela Prefeitura próximo a
estação da Barra Funda.



Apoiar as iniciativas do setor produtivo de Apucarana;



Atrair novos empreendimentos para Apucarana;



Realizar ações para desenvolver o setor de logística;



Apoiar o pólo de produção de roupas de Apucarana;



Realizar ações de fortalecimento do Comércio;



Continuar disponibilizando Cursos Técnicos gratuitos para a população;



Realizar no Espaço das Feiras, eventos que dinamizam os setores da Indústria,
Comércio, Serviços e Agricultura de Apucarana, como feiras gastronômicas, feira da
roupa (produzida em Apucarana), e outras;



Continuar com o recolhimento de resíduos têxteis;



Apoio ao Conecta Apucarana e a concretização do Parque Tecnológico e de
inovação;



Realizar a II Etapa do Parque da Juruba;



Continuar a pavimentação nos Parques Industriais existentes;



Continuar e ampliar a Rede da Economia Solidaria;

- Infraestrutura Urbana, Mobilidade e Acessibilidade
 Completar o asfalto na área urbana (falta cerca de 6,7%km) menos de 1%;


Fazer o acesso de veículos e pedestres na Rua Oswaldo Cruz entre o Centro e a
Vila Apucaraninha, reduzindo o número de acidentes na linha férrea;



Levar iluminação pública de qualidade para 100% dos Bairros de Apucarana;



Instalar novas rotatórias;



Continuar o trabalho de Alargamento de Ruas e Avenidas;



Realizar ações para integrar as áreas urbanas do Município (Apucarana e os
Distritos);



Continuar o trabalho do Programa de Interbairros, ligando a regiões da cidade,
criando novos caminhos e diminuindo distancias;

 Continuar a instalar rampas de acessibilidade por toda Cidade;


Continuar a construir Calçadas por toda Cidade;



Continuar o recape asfáltico em Ruas de Paralelepípedos;



Realizar ações para asfaltar Estradas e Ruas da parte Rural do Município ( Bairros
formados por Chácaras, Vilas Rurais, entre outros);



Continuar o programa “Praça Viva”;



Continuar adequando os Prédios Públicos Municipal, com rampas e dispositivos de
acessibilidade;

Meio Ambiente
 Buscar mais recursos Estaduais e Federais para a ampliação da rede de
saneamento básico no Município;



Continuar o repovoamento de lagos e rios com espécies nativas de peixes;
Continuar o plantio de árvores nativas, seguindo o Plano de Arborização do
Município;



Realizar ações para preservação de nascentes;



Apoiar a COCAP nos trabalhos de manejo de recicláveis;



Realizar manutenção constante nos parques e área de preservação ambiental;



Viabilizar a municipalização e licenciamento ambiental para empreendimentos de
baixo impacto ambiental;



Continuar o manejo das arvores na área urbana;

Gestão Pública e Planejamento
 Garantir a transparência pública e a divulgação das contas na Internet;


Garantir a participação da sociedade nos debates para a destinação do orçamento
da cidade;



Manter as ações que garantam a total transparência das ações administrativas;



Continuar garantindo aos Servidores Municipais pagamento de salários em dia,
encargos, direitos trabalhistas, e os avanços funcionais;



Avançar no Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores Públicos;



Ampliar o trabalho informatizado e através de aplicativos que facilitem o contato
entre o cidadão e a Prefeitura;



Trabalhar com Planejamento financeiro e austeridade econômica, tendo em vista a
divida do Município;

Esporte e Lazer:
 Construir piscina aquecida no Centro de Convivência do Idoso no Jd. Colonial;



Continuar todas as escolinhas de Esporte (18 modalidades);
Continuar trazendo eventos esportivos de nível

Estadual e Nacional para

Apucarana;


Continuar realizando a prova 28 de Janeiro e buscar cada vez mais a divulgação
desta prova; Apoiar as demais provas pedestres existentes no município;



Incentivar a prática do ciclismo;



Continuar e ampliar as aulas de Hidroginástica;

Agricultura e Emprego no Campo:
 Continuar e ampliar o programa “Terra Forte” abrangendo mais famílias e
possibilitando a criação de unidade de processamento de frutas em Apucarana;


Incentivar a produção de produtos de hortifruticultura em espaço protegido
(estufas);



Ampliar o serviço de manutenção de estradas rurais com a aquisição de novas
máquinas e caminhões;

 Apoiar as iniciativas do setor de Agropecuária, Agroindústria e da Agricultura
Familiar, de Apucarana;


Continuar aprimorando o SIM (serviço de Inspeção Municipal), buscando simplificar,
reduzir taxas, mantendo o cuidado com os aspectos da vigilância sanitária;

 Apoiar a produção de Produtos Orgânicos no Município;
 Continuar e ampliar as feiras da Economia Solidaria nos Bairros;
 Incentivar a implantação de hortas comunitárias no Município;


Apoiar a instalação de aviários no Município;

Assistência Social
 Construir espaço para famílias indígenas que passam por Apucarana;


Continuar o trabalho de atualização de Cadastro Único;



Continuar o trabalho de distribuição de alimentos para famílias que necessitam;



Continuar e ampliar o apoio a entidades sociais que realizem trabalho com
vulneráveis: crianças, idosos e adolescentes em Apucarana;



Continuar a assistência prestada aos moradores de Rua no Centro Pop;



Construir o 2º Centro de convivência do Idoso, que ficará na Região do Lagoão.

Cultura
 Continuar e ampliar as atividades da escola de Música;


Continuar e ampliar as atividades da escola de artes;



Continuar e ampliar as atividades da escola de teatro;



Continuar trazendo eventos e espetáculos de nível Estadual e Nacional;



Instalar o Museu Davi Carneiro no Cine Teatro Fênix, que será nossa nova Casa de
Cultura de Apucarana;



Realizar ações para manter presente nossa história, a luta dos nossos pioneiros,
nossa cultura, nossa Fé, nossa tradição e valores;



Apoiar a “Cultura Urbana” como danças, teatro, e musica e todas as artes,
sobretudo aquelas que envolvam a Juventude;

 Valorizar os artistas locais;


Apoiar os Escritores de nossa Cidade;



Realizar ações de valorização de nossos museus (Ucraniano, Josefino, do Café,
Davi Carneiro);



Divulgar os atrativos turísticos do Município;

 Continuar realizando as caminhadas;

Segurança
 Continuar o trabalho conjunto das “forças de segurança” de Apucarana;



Continuar equipando e ampliando o trabalho da Guarda Municipal;
Ampliar o trabalho de monitoramento através de Câmeras de Segurança
compartilhadas pelos organismos das forças de segurança do Municipio;



Continuar e ampliar as medidas de proteção a Mulher e combate a violência
doméstica;



Continuar e ampliar as medidas de proteção a violência contra as crianças;



Continuar apoiando o Corpo de Bombeiros, a Policia Militar, a Policia Civil e demais
organismos de segurança, em suas reivindicações para o aumento do efetivo e
melhora continua das instalações e equipamentos.

