
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   Conversando com Você, meu querido amigo Jardim Alegrense! 

        

              No Nosso Plano de Governo, “Por Amor a  Jardim Alegre”, a Cidade 

será regida por um Conjunto de Obras, Projetos e Programas desenvolvidos a 

partir do ponto de vista urbanístico, econômico e cultural, todos voltados para 

políticas públicas inovadoras, sustentáveis e de máxima responsabilidade com o 

Social. Apresentaremos as principais propostas e ações que juntos realizaremos 

no período 2021 a 2024, construídas com eixo central de articulação 

interinstitucional de parcerias entre o governo Municipal, Estadual e Federal. 

            O tema escolhido para Campanha, “Avante Jardim Alegre! Continuar 

é preciso! ”, assegura o desejo de dar continuidade as ações desenvolvidas nesses 

quatro anos de administração e que ainda há muito por vir, temos muitos sonhos 

com grandes possibilidades de se concretizarem. Buscaremos, nessa nova jornada 

avançar, dando o melhor de nós, com muito respeito e honestidade para com a 

nossa querida Jardim Alegre e com nossos estimados Munícipes.       

                   Pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar 

outros, que juntos garantam à comunidade oportunidades dignas e contínuas. 

Exemplo disso será o Projeto de duplicação da Rodovia que liga Mauá da Serra a 

Pitanga, vamos juntos lutar para que na nossa Cidade, entre o trevo da Placa Luar 

e a Cidade de Ivaiporã, aconteça realmente essa tão almejada duplicação com 

infraestrutura adequada, melhorando a mobilidade, a segurança, condições de 

trafegabilidade e de escoação da Safra agrícola. Nessa mesma linha, citamos outro 

Grandioso Projeto que não mediremos esforços para sua concretização, ligar a 

nossa Jardim Alegre a Cidade de Grandes Rios,  interligando outros Municípios 

também a nossa região central, será construída uma Ponte sobre o Rio Ivaí e 

Rodovia com recursos do Governo do Estado, trazendo maior desenvolvimento, 

principalmente para o nosso Comércio, aumentando vendas e estimulando 

empresas locais a expandirem seus negócios.  

 



 
 

  

 

                   

                      Outro Suporte econômico que continuaremos a investir, será em 

aquisição de novos terrenos para fins Industriais por concessão, industrializando 

nosso Município em consonância com o Meio Ambiente, respeitando as Leis 

pertinentes. Assinala-se, ainda, que  não se concebe pensar no desenvolvimento 

local sem fortalecer a Agricultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, 

ou na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial 

agrícola. Destacamos  serviço de levantamento, cascalhamento e recuperação de 

estradas rurais de terra, que são vias de acesso essenciais que contarão com  

manutenção e conservação sempre que necessário. Calçamento de Pedras 

Irregulares nas Comunidades Rurais e Substituição de Pontes de Madeira por 

Concreto em todas as localidades. Nos preocupamos e destacamos nosso 

compromisso com o nosso amigo Produtor que mora no meio rural e que quer 

poder comercializar seus produtos na Cidade, vamos melhorar e investir em 

infraestrutura para melhor atender a quem produz. 

                      Nesses próximos quatro anos vindouros, queremos dar Amor a 

nossa querida Jardim Alegre, dar continuidade às Obras do Lago Ângelo Santine, 

melhorar essa área de lazer e de esporte, transformando em uma verdadeira 

atração turística, com paisagismo, calçamento, fonte luminosa, monumentos, para 

que desfrutemos com nossos familiares  e que nossos visitantes nunca se esqueçam 

da nossa Bela Cidade. Ela,  também ganhará novos loteamentos, desenvolvendo e 

crescendo mais a cada dia com asfalto de qualidade, sinalização de trânsito, 

lâmpadas de LED , arborização e calçamento adequado, toda infraestrutura para 

melhor atender a qualidade de vida, aos que quiserem investir e morar aqui.  

                      Com    muito    trabalho,   esforço,   responsabilidade,   transparência,   

honestidade,   respeito e Deus acima de tudo, vivemos uma  administração   forte    

e   verdadeiramente   comprometida   com   os   anseios da população. Sempre,  

trabalhamos por  meio   de   projetos voltados ao  desenvolvimento local nas  áreas  

prioritárias   como   Saúde,  Educação,   Infraestrutura,   Emprego/Renda,   Lazer,  

Segurança, Habitação, Assistencialismo,  marca da nossa trajetória de 2017 a 2020  

e  nas  eleições  Municipais  de   2020, seguiremos   planejando  não só uma  nova    

gestão,   mas um   novo  desafio buscando melhorar cada dia mais rumo ao futuro  



 
 

 

 

 

que  Jardim Alegre merece, referência de   como  viver bem, de   organização, de  

inovação e principalmente, de  respeito  aos que aqui  vivem. Temos muito Amor  

por Jardim Alegre! 

 

                                   A   seguir, apresentamos   a você, meu   amigo   Jardim Alegrense   

              algumas propostas  que  visam  contemplar  e abranger  várias áreas de atuação,         

              destacando a importância devida em cada uma das suas especificidades. 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE NÃO PODE PARAR! 

 

 Investir no Projeto de Duplicação Rodovia do Trevo Placa Luar 

até a COAMO com canteiro Central; 

 Possibilitar Iluminação do trevo COAMO até Ivaiporã com 

lâmpadas de LED, investindo na Zona Industrial; 

 Zerar as Ruas sem pavimentação dentro do perímetro Urbano; 

 Levantar e Cascalhar 10km de Estradas Rurais em cada ano; 

 Substituir pontes de madeira por concreto; 

 Investir em Pedras irregulares nos Distritos – Pouso Alegre e 

Jardim Florestal; 

 Continuar a reforma do Prédio da Prefeitura, com Projetos de 

Acessibilidade, Estacionamento e Revitalização da Praça; 

 Reformar a Capela Mortuária; 

 Implantar Projeto Revitalização da Praça da Igreja Matriz 

com Construção de Palco e Calçadão de Paver até a Av. Paraná; 

 Revitalizar todas as praças e implantar o Projeto “Floresça 

Jardim Alegre! ”, escolher um tipo de flor para cada Praça e desenhos 

ornamentais com plantas;  

 Ampliar o Cemitério com infraestrutura, muros, portões e 

Projeto para construção de carneiras simples, duplas, múltiplas; 

 



 
 

 

 

 

 Viabilizar Projeto Casa Própria para todos. Trabalhar a 

possiblidade de Construção de  Casas facilitando a aquisição para população. 

Busca de Construção de Conjunto habitacional Vertical. 

 Dar Continuidade juntamente com Consórcios 

Intermunicipais nos Projetos de Obras de Recape, Pavimentação, 

Recuperação de Estradas Rurais; 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE PROMOVE SAÚDE E BEM ESTAR 

AO NOSSO POVO! 

 

 Concluir contrato com a Sanepar Levando água tratada para 

Barra Preta e Jardim Florestal e firmar novo contrato incluindo Placa Luar 

e Assentamento 8 de Abril. 

 Possibilitar o Funcionamento do CAPS ( Centro de atenção 

Psicossocial); 

 Buscar a perfuração de mais Poços Artesianos para o 

Assentamento 8 de Abril e em Comunidade que mais precisam. 

 Investir com a FUNASA e SANEPAR  na Ampliação  da Rede 

de Esgoto da outra parte da Cidade, incluindo a ZONA Industrial na 

RODOVIA; 

 Fazer cobertura no pátio do Hospital Municipal; 

 Finalizar as Obras da UBS Assentamento 8 de Abril e Jardim 

Florestal; 

 Possibilitar a abertura da Sala de Ultrassom; 

 Dar continuidade as ações em Saúde que envolve a promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação juntamente com as equipes 

PSF, PSB, Agentes Comunitários, Atenção Primária, Vigilância em Saúde, 

Sanitária e epidemiológica, como também atendimentos de Urgência e 

Emergência     com     portas     ao      SAMU,    no       Hospital     Municipal.  



 
 

 

 

 

Consequentemente desenvolver e ampliar o acesso dessas diversas vertentes 

e melhorar o perfil de saúde  da população; 

 Permitir uma orientação clara para a gestão, para os 

trabalhadores da saúde e para os Cidadãos, acerca dos caminhos que o setor 

de saúde percorrerá PÓS PANDEMIA; 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE ENVOLVIDA COM EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE PARA NOSSAS CRIANÇAS! 

 

 Dar continuidade às aquisições de kits escolares e dos kits de 

uniformes para todos os alunos e professores da rede municipal de ensino; 

 Concluir o prédio da Escola Municipal e obter mobílias. 

 Implantar gradativamente a Escola de Tempo Integral no 

Ensino Fundamental com ênfase nos conceitos de cidadania, democracia, 

sustentabilidade e responsabilidade social; 

 Implantar o Programa Bolsa Universitária Municipal para 

alunos de escolas públicas;  

 Procurar elevar ainda mais as taxas dos indicadores oficiais 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e Prova Paraná);  

 Dar continuidade ao apoio de todas as práticas culturais como: 

Desfile Cívico de 7 de Setembro, Festas Juninas, Comemoração do Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Dia da criança, Páscoa, Dia do Professor; 

 Prosseguir com assessoria pedagógica com o Sistema de Ensino 

apostilado e Sistema de Tecnologia Digital “Sem Fronteiras”; 

 Prosseguir com investimentos em materiais pedagógicos, 

merenda escolar de qualidade, supervisão nutricional e tecnologia da 

informação;  

 



 
 

 

 

 

 Promoção de melhoria na estrutura física das escolas e CMEIs 

e Ampliar o número de vaga para educação infantil; 

 Realização de Cursos de Formação Continuada para 

professores e técnicos;  

 Dar continuidade ao transporte escolar com qualidade 

melhorando a frota própria com aquisição de novos ônibus, ampliando desta 

forma o atendimento dos alunos; 

 Prosseguir com o apoio os projetos pedagógicos na esfera do 

governo Federal, Estadual e Municipal, dentre eles: Tempo de Aprender, 

Educa Juntos, Educação Conectada, SESC, Informática nas Escolas, União 

faz a Vida, Projetos desenvolvidos com a Assistência Social; Projeto Família 

na escola, Projetos sobre empreendedorismo, Reforço Escolar; 

 Equipar os CMEIs que oferecem Educação Infantil com 

mobiliários e recursos tecnológicos, e melhorar as escolas que ofertam o 

Ensino Fundamental com acervos bibliográficos e outros recursos 

pedagógicos; 

 Criar mediante parcerias uma biblioteca infantil e 

brinquedoteca nos CMEIs;    

 Desenvolver Biblioteca itinerante, com ônibus adaptado que 

percorrerá a Cidade e os Distritos; 

 Manter uma trajetória de melhoria das aprendizagens do 

Ensino Fundamental; 

 Melhorar as estruturas existentes com climatização das salas 

de aulas; 

 Potencializar o papel das escolas nas campanhas educativas 

sobre temáticas de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de 

saúde, de trânsito entre outras; 

 Buscar  junto ao Governo a possibilidade de Criar Colégio 

Militar juntamente com o Estado para a nossa Cidade; 

 



 
 

 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE INVESTE EM ESPORTE,  

CULTURA E  LAZER PARA O CIDADÃO! 

 

 Continuar as obras do Lago: Calçamento de Paver com 

Ciclovia, pergolados, fonte luminosa, pista de Skate e  Construção de 

quiosques com banheiro; 

 Buscar Campo Sintético para o Assentamento e outras 

localidades, Campo de Futebol Suíço e Campo de Malha; 

 Construir Mini Ginásio; 

 Construir complexo esportivo com Piscina Olímpica, coberta e 

aquecida com arquibancada e salas para dança, Karatê, música, etc; 

 Implantar Projeto de acessibilidade para o  Ginásio Municipal 

de Esportes,  Reforma da Fachada e incluir mais funções ao Esporte no uso 

do terreno, como pista de Skate e quadra de Futebol de Areia; 

 Promover trilha para ciclistas com  inspiração ecológica e 

integrada, incentivando ao hábito e a frequência; 

 Construir Monumentos históricos como bustos de pioneiros,  

titulados nas Praças; 

 Adquirir Playgrounds e Academias ao ar livre para mais 

localidades da Cidade e nos distritos; 

 Incentivar  e desenvolver o esporte educacional e social, com 

nossos Atletas das diversas modalidades a participarem dos diversos 

campeonatos pertinentes, oportunizando experiências singulares de 

aprendizado e de crescimento no esporte; 

 Adquirir Veículos para o Departamento de Esportes, inclusive 

um  ônibus. 

 Apoiar, desenvolver e fomentar as atividades culturais 

existentes em Jardim Alegre, bem como trabalhar na produção de 

espetáculos e concertos, e na prestação de serviços relacionados às expressões 

artísticas e culturais;  



 
 

 

 

 

 Apoiar a restauração do prédio histórico do antigo Cinema 

Ouro Verde e das casas sedes das Fazendas Carinthia e Rancho Alegre, pois 

estas são patrimônios históricos do município;  

 Apoiar a Biblioteca Cidadã, como ponto de concentração de 

pessoas com empréstimo gratuito de livros, Incentivan a realização de 

encontros literários, com feiras literárias e amostras literárias e Desenvolver 

projetos de leitura dentro da Biblioteca Cidadã, que estimule a leitura nos 

membros da comunidade, Reavivendo projetos de leitura em parceria com 

as Escolas Municipais e Estaduais.  

 Desenvolver projetos de música e dança por meio de oficinas, 

voltado para atender a classe vulnerável de nossa cidade, para que crianças 

e jovens tenham a possibilidade de conhecer novas profissões, e possamos 

descobrir talentos; 

 Pensando na cultura popular existente, e apresentada no 

mapeamento prévio levantado neste ano de 2020, é possível desenvolvermos 

uma Feira de Artesanato Local, onde as pessoas poderão expor seus 

trabalhos, o que consequentemente movimentará, o comercio do município;  

 Promover festivais regionais para a descoberta de novos 

talentos. Este será previamente pensado e organizado em um período do ano 

favorável à sua realização, uma vez que compreenderá toda a região, não 

sendo exclusivo para músicos do nosso município; 

  Criação do Festival Regional dos Cereais, em parceria com as 

cooperativas agrícolas existentes no município; 

  Dragões da Emancipação: resgatar os nomes dos responsáveis 

pela emancipação do Município de Jardim Alegre, por meio de uma pesquisa 

nos arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e promover um 

evento os (as) homenageando na data comemorativa do dia 19 de dezembro, 

que marca a instalação do município; 

  Continuar a tradição iniciada em 2019 com o Encontro anual 

das 1ªs e 2ªs Damas do Município de Jardim Alegre (1964-2021); 

 Prosseguir com a organização do Arquivo Público Municipal.; 



 
 

 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE  FORTALECE AÇÕES DE  ASSISTÊNCIA 

SOCIAL A POPULAÇÃO! 

 Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços e 

dar continuidade ao Projeto das  Oficinas que serão realizadas no CRAS e no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 Reforma completa do prédio do CRAS, da quadra e da piscina 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

  Pintura externa da Casa Lar e construção de garagem; 

 Construção de varanda do Centro do Idoso; 

 Aquisição de veículos para CREAS e Casa Lar;  

 Aquisição de Ônibus para transporte de idosos e crianças; 

 

 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE LIMPA, SUSTENTÁVEL E 

PREOCUPADA COM O MEIO AMBIENTE! 

 

 Potencializar o Projeto de Placas solares fotovoltaicas nos 

prédios Públicos; 

 Possibilitar Projetos como Programas de proteção de Minas, 

recuperando nascentes e dar Continuidade  ao recebimento de ICMS por 

Biodiversidade da APA Municipal, da Área de Manancial Córrego Água do 

Milton com maiores estudos e ações; 

 Prosseguir com a Criação de Unidade de Conservação, Estação 

Ecológica,  no Programa de ICMS por Biodiversidade, com área de 

953.797,00 m² de vegetação nativa. A Estação proporcionará a preservação 

interina de fauna e flora, podendo ser objeto de pesquisas acadêmicas ou de 

peso científico. 

 



 
 

 

 

 

 Desenvolver no âmbito das Escolas Municipais e Estaduais 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação,  atividades 

pedagógicas pertinentes a Conscientização quanto a Reciclagem e 

Preservação nos Dias: do Meio Ambiente, Da Árvore, Do Rio; 

 Criar Viveiro Municipal de Flores, Plantas e árvores para 

manutenção da Cidade, inspirados no Projeto “Floresça Jardim Alegre”; 

 Realizar a substituição de árvores em estado crítico e Novos 

Plantios, arborizando a Cidade de acordo com o Plano Municipal de 

Arborização; 

 Continuar com a Terceirização de Limpeza da Cidade, 

varrição, roçagem e incluir serviços de poda de árvores. 

 Promover com mais frequência e se estender aos distritos, 

juntamente com a Vigilância Sanitária, arrastões de coleta de residuais 

eletrônicos; 

 Encerrar atividades do Aterro Sanitário e início da Unidade de 

Transbordo, com empresa licenciada e já contratada para a prestação de 

serviços; 

 Buscar juntamente com Consórcio Intermunicipal a Criação 

de Aterro Sanitário; 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE POTENCIALIZA AÇÕES NA 

INDÚSTRIA, NO  COMÉRCIO  E NO  TURISMO RUMO AO 

DESENVOLVIMENTO! 

 

 Buscar Industrias e Fábricas para se Instalarem em nosso 

Município e como incentivo  Comprar terrenos e Construir  barracões 

industrias para Concessão; 

 Incentivar a instalação de Transportadoras; 

 Viabilizar Projeto Incubadoras tecnológicas; 

 



 
 

 

 

 

 Estruturar, em parceria com as demais Secretarias Municipais 

diretamente envolvidas, projetos que visem à melhoria e à adequação da 

infraestrutura do Município visando à implantação de indústrias e 

comércios; 

 Apoiar as atividades econômicas estratégicas para a geração de 

oportunidades de trabalho e riquezas para o Município; 

 Em parceria com a Associação Comercial e Sebrae, fomentar 

ação de apoio à pequena e média empresa no Município; 

 Regulamentar e fiscalizar todas as áreas destinadas a 

implantação de Industrias e Comércio, tanto as já existentes; 

 Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de 

forma integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas; 

 Promover a articulação com as secretarias responsáveis pela 

infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as áreas 

turísticas permanentemente bem apresentadas, limpas e seguras; ex. 

cachoeiras, lago municipal, casa da cultura;  

 Incentivar as Comemorações de Festividades, com feiras e 

shows. Aniversário da Cidade, Virada de Ano. Buscar Rever a Festa dos 

Caminhoneiros, Festa Junina de Rua. Prestigiar também Festas nas 

Comunidades Rurais; 

 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE QUE PRIORIZA E EXPANDE  A  

AGRICULTURA COMO DEVE SER! 

 

 Possibilitar Projeto de Patrulha Rural; 

 Garantir duas equipes do Setor Rodoviário e o maquinário 

para melhor atender os munícipes; 

 Jovem Aprendiz Agricultor- Este Programa abrangerá os 

estudantes do município, onde realizarão o curso fornecido pelo Senar em  



 
 

 

 

 

parceria com o sindicato dos trabalhadores rurais, visando aprimorar os 

conhecimentos dos jovens nas atividades agrícolas e incentivar a 

permanência deles no campo. 

 Rever Projeto Horta nas Escolas e Jardinagem - Envolverá os 

estagiários de agronomia e as crianças das escolas; 

 Incentivar a criação municipal de abelhas e o uso sustentável 

apicultura e da meliponicultura no Município de Jardim Alegre, com vistas 

a geração de renda, preservação ambiental e segurança e soberania alimentar 

às famílias envolvidas através da produção de mel e outros derivados como 

própolis, geleia real, etc; 

  Incentivar Projetos: Projeto Café, Projeto do Leite, Projeto de 

Inseminação Artificial, Projeto Morango, Projeto Pitaya, Projeto Uva, 

Projeto Abacate, Projeto Maracujá, Projeto Palmeiras Imperiais, programas 

realizados pelos técnicos da secretaria juntamente com os técnicos do IDR 

para orientação e incentivos aos agricultores,  visando fortalecer a produção 

e a atividade econômica e sustentável do Município, como também gerar 

empregos e renda nas propriedades rurais, diversificando as culturas  e 

aumentando o valor bruto de produção agrícola do Município, contribuindo 

assim com a qualidade de vida da população. 

 

POR UMA JARDIM ALEGRE SEGURA E PLANEJADA 

URBANISTICAMENTE COMO MERECEMOS! 

 

 Projeto de Videomonitoramento   por Câmeras Speed Dome e 

Leitor de Placas em pontos estratégicos da Cidade,  potencializando a ação 

da Policia Militar com a Segurança da População. 

 Estudar a possibilidade de colocar Semáforos  na Cidade. 

Pontos como:  Av. Matos Leão com Rua Santo Antônio.  

 

 



 
 

 

 

 

 Estudar a construção de Rotatórias como próximo ao  segundo 

trevo, Av. Tancredo Neves com acesso ao Conjunto Santine e Praça do 

Estudantes e CMEI; 

 Desenvolver Plano de Mobilidade Urbana e Plano de 

Tecnologia da Informação e Sistema de firewall; 

 Realizar Georreferenciamento Rural; 

 Lançamento do IPTU em 10 vezes; 

 Implantar o Portal do contribuinte,  possibilitando Sistema 

Online de  ITBI, sistema de aprovação e cadastro de alvará de construção, 

simulação de ISS de Construção, entre outros. O Contribuinte  também 

poderá ver todas as informações do seu imóvel e anexar documentos; 

 Intensificar a fiscalização de lotes sujos; 

 Adquirir e modernizar os Setores da Administração e 

Secretarias, incluindo equipamentos de Informática, Câmera profissional 

para assessoria de imprensa, climatização de salas  e Móveis Planejados; 

 Adquirir equipamentos para o arquivo público municipal na 

Casa da Cultura como scanners, entre outros; 

 Adquirir Painel de LED no Centro da Cidade, com 

informações a população e divulgação do Comércio Local; 

 Adquirir Veículos para a Frota da Prefeitura, Engenharia, 

Fiscalização e Rodoviário; 

 Buscar a viabilidade de Jardim Alegre virar uma Comarca. E 

posterior, Construção de Fórum, Penitenciária, Batalhão; 

 Buscar viabilidade de Construir Heliporto.  

 


