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PRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta as propostas do programa de ação 

governamental para administrar Cruzmaltina, tendo como principal objetivo, 

ações voltadas diretamente a sociedade. Um governo só tem sentido de ser, 

somente merece respeito, ser sustentado e apoiado, se tiver como princípio o 

interesse da população municipal. Este conjunto de ideias que submetemos a 

análise de nossos munícipes, constitui a base do nosso plano de governo, que 

continuará sendo executada a partir de primeiro de janeiro de 2021. As 

propostas apresentadas foram construídas a partir das necessidades do 

município. Com discussões em vários encontros e reuniões com as 

comunidades, distrito, lideres, homens e mulheres de Cruzmaltina, porque a 

vida de cada um, o emprego, o nosso sustento, a segurança de nossas 

famílias, a boa escola para nossos filhos, a saúde, a casa para morar, o direito 

ao lazer e cultura, a alegria de viver, a tranquilidade no presente e a segurança 

do futuro é o que interessa e serve de combustível para este projeto, um 

governo do “povo para o povo”. Vamos continuar construindo nesses próximos 

quatro anos de governo, com prazer de fazer parte deste município, uma 

sociedade, justa, desenvolvida, feliz, com maior autoestima, orgulhosa de suas 

conquistas. Vamos sentir orgulho de nosso município. 

                                                                                     

1. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

1.1. Continuação da readequação do aterro sanitário  

1.2. Aquisição de um triturador de resíduos, para o reaproveitamento 

de restos de galhos e arvores como adubos, para evitar o 

acumulo desses resíduos. 

1.3. Construção de abastecedouro para captação de água usada na 

pulverização agrícola. 

1.4. Revitalização de nascente de rios 

1.5. Implantação do viveiro municipal, com mudas nativas, fornecidas 

gratuitamente aos agricultores. 



1.6. Implantação do viveiro municipal, com mudas frutíferas doadas 

gratuitamente ao pequeno produtor rural, visando a diversificação 

da agricultura familiar.  

1.7. Continuação e readequação do programa de psicultura, com 

incentivo a construção de represas e capacitação técnica dos 

produtores.  

1.8. Incentivo ao produtor de hortifrutis. 

1.9. Incentivo as associações de moradores nos bairros rurais, com 

aquisição de maquinas e implementos, visando maior incentivo ao 

pequeno produtor e a agricultura familiar. 

1.10. Aquisição de pequenos caminhões para as associações de 

moradores dos bairros rurais, para auxiliar os pequenos 

produtores no escoamento de seus produtos. 

1.11. Manter o convenio com as entidades governamentais visando o 

fortalecimento da agricultura em nosso município. 

1.12. Incentivo ao pequeno produtor de leite, com serviço veterinário 

adequado, implantação da inseminação artificial, aquisição de 

uma ensiladeira, e outros equipamentos, visando maior 

produtividade. 

1.13. Aquisição de uma serraria móvel, que se deslocara até a pequena 

propriedade rural, para o reaproveitamento de madeiras comuns. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2.1. Reorganização da estrutura administrativa municipal. 

2.2. Readequação salarial dos servidores públicos, equiparação 

salarias por categoria, conforme o piso regional.  

3. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

3.1. Incentivar a instalação de empresas em nossos municípios  

3.2. Buscar parcerias público-privadas para a instalação de empresas 

em nosso Parque Industrial  

3.3. Buscar parcerias com entidades Governamentais e Não 

Governamentais para a qualificação de mão de obra 

especializada em nosso município  



3.4. Incentivar o comercio local, com a implantação da Associação 

Comercial  

3.5. Buscar parcerias juto ao Sebrae e Fomento Paraná, para 

incentivar a micro e pequena empresa  

4. SAÚDE 

4.1. Postos de Saúde; - fortalecimento do planejamento familiar, 

busca ativa de gestantes, cuidados e desenvolvimentos das 

crianças e adolescente; saúde da mulher e do homem; cuidados 

com os idosos 

4.2. Dar continuidade ao Centro de fisioterapia, com contratação de 

fisioterapeuta e fortalecimentos de equipamentos 

4.3. Manter a Farmácia Popular, para atender as necessidades dos 

Postos de Saúde e da comunidade  

4.4. Programas saúde escolas; fortalecer os trabalhos previsão e 

orientação nas escolas, referente a vacinas, orientação sexual, 

prevenção da dengue, Zika e Chikungunya, Covd-19 e cuidados 

odontológicos, alimentação saúde em conjunto com a agricultura 

familiar e apoiar todos as prevenções que se refere a saúde 

escolar 

4.5. Melhoria nas condições de trabalho, com capacitação dos 

funcionários da saúde com cursos, proporcionando EPIs. 

4.6. Assistência médica/odontológica/ farmacêutica aos distritos; 

4.7. Ampliar a frota de veículo da saúde, implantar seguros nas 

mesmas. 

4.8. Dar continuidade ao atendimento 24 horas no posto de saúde 

central 

4.9. Implantar o atendimento 24 horas no Distrito de Dinizópolis  

5. URBANIZAÇÃO 

5.1. Revitalização da avenida Padre Gualter Farias Negrão 

5.2. Revitalização da avenida Antônio Diniz   

6. ESPORTE 

6.1.  Criar programas que atenda aos jovens, principalmente nos finais 

de semana;  

6.2. Incentivar a pratica de esportes; 



6.3. Incentivar o esporte na terceira idade; 

6.4. Priorizar os programas de esportes já existente no município; 

7. CULTURA 

7.1. Incentivar e elaborar projetos que envolva a cultura do município; 

7.2. Divulgar e elaborar a cultura junto com as religiões; 

7.3. Incentivar os jovens para elaboração de projetos 

7.4. Desenvolver oficinas de teatro, música e dança; 

7.5. Buscar parceria junto a terceira idade para o resgate de nossas 

culturas  

8. TURISMO 

8.1. Incentivar o turismo religioso em nosso município 

8.2. Incentivar o turismo rural  

8.3. Reorganização da secretaria do turismo 

8.4. Incentivo aos eventos voltados ao turismo (ex- passeia ciclístico, 

cavalgada, trilhões e caminhadas) 

9. EDUCAÇÃO 

9.1. Desenvolver a criança para desenvolver a sociedade, garantir que 

todas crianças tenham acesso a um desenvolvimento de 

qualidade na primeira infância, momento ideal para construir hoje 

o que as crianças serão amanhã. 

9.2. Investir na Primeira Infância; 

9.3. Pré escola para todos com qualidade sempre; 

9.4. Em parcerias, trazer para o município, escolas profissionalizantes 

para o adolescente a partir dos quatorze anos, nas diversas áreas 

técnicas, investindo na prevenção da violência; 

9.5. Propiciar projetos voltados para a melhoria de merenda escolar 

(qualidade e variedade), com apoio da nutricionista do município, 

com cursos de capacitação para as merendeiras; 

9.6. Implementação da patrulha mirim escolar, em parcerias com a 

Guarda Municipal, as escolas, a assistência social e o governo do 

estado, visando à preparação de nossas crianças e adolescentes 

para um mundo melhor. 

9.7. Capacitação dos motoristas com exames, cursos e palestras; 

10. TRANSPORTES  



10.1. Capacitação e treinamento, e cursos especializados para os 

motoristas, voltados ao cuidado do condutor, dos veículos e 

passageiros 

10.2. Implantar a manutenção preventiva da frota  

10.3. Construção de um pátio de maquinas e veículos, com cobertura e 

controle de entrada e saída 

11. HABITAÇÃO  

11.1. Dar continuidade a campanha habitacional, buscando parcerias 

publicas para construção de casas populares  

12. SEGURANÇÃ    

12.1. Implantação da patrulha maria da penha, que consistira em uma 

linha direta da mulher que estiver amparada por medida protetiva 

com a equipe da Guarda Municipal 

12.2. Implantação do sistema de monitoramento por câmeras nos 

Bairros Urbanos e Distritos  

12.3. Implantação da Patrulha Rural  

12.4. Implantação do plano de prevenção as drogas, com palestra nas 

escolas e Cemei  

12.5. Aumento do efetivo da Guarda Municipal, com treinamentos 

específicos visando o melhor atendimento à população. 

12.6.  Buscar junto aos órgãos governamentais a volta do efetivo da 

Policia Militar no município. 

 

 

 

 

  

 

 
 


