
PLANO DE GOVERNO 2021/2024 
 

Coligação Avança Lunardelli (PSD – MDB – PL) 
 

Reinaldo Grola (PSD) – Prefeito 
Dr. Célio Pinto de Carvalho (MDB) – Vice-Prefeito 

 
Educação 

 Realizar manutenções, reformas e ampliações necessárias nas instalações físicas da rede 
pública de ensino; 

 Buscar recursos para a construção de uma nova unidade escolar para atender as 
necessidades da educação infantil; 

 Implantar anualmente as reposições salariais referente às percas inflacionárias, 
respeitando as legislações vigentes; 

 Adquirir equipamentos e materiais para as escolas municipais e CMEIs; 
 Garantir o atendimento adequado e especializado aos alunos portadores de 

necessidades especiais; 
 Revisão e reestruturação do Plano de Carreira dos profissionais da educação; 
 Garantir o transporte escolar de qualidade e com segurança aos alunos da rede pública 

do município de Lunardelli, com a aquisição de novos ônibus; 
 Manter a adoção de materiais didáticos e pedagógicos diferenciados para fornecimento 

a alunos e professores; 
 Distribuição de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino; 
 Colocar para funcionar adequadamente o Laboratório de Informática e introdução a 

robótica; 
 Reestruturação da Biblioteca Pública Municipal e implantar espaço de leitura; 
 Incentivar e apoiar a formação continuada dos profissionais de educação; 
 Criar e manter atividades culturais e artísticas envolvendo a comunidade escolar; 
 Manter equipe multidisciplinar para apoio técnico aos profissionais da educação; 
 Priorizar recursos para a alimentação escolar saldável e destinando 100% dos recursos 

do PNAE para a aquisição de produtos da agricultura familiar; 
 Implantar oficina com foco na criação da Fanfarra Municipal.  

 
Indústria e Comércio 

 Criar plano de incentivo, inovação e superação para o período pós pandemia; 
 Implantação do Parque Industrial; 
 Manter parceria com o SEBRAE, Fecomércio e outras instituições de apoio aos 

empresários; 
 Incentivar e apoiar campanhas de valorização do comércio local; 
 Incentivar a formalização das atividades ligada ao turismo; 
 Incentivar a criação e instalação de novas empresas; 
 Viabilizar cursos de formação e qualificação profissional à nossa população; 
 Buscar parcerias com empresas para a geração de novas vagas de emprego; 
 Incentivar a participação das empresas locais nos processos licitatórios de aquisição de 

bens e serviços, favorecendo a circulação do dinheiro público no comercio local. 
 
Saúde 

 Manter convênio com hospitais para garantir atendimento médico e hospitalar para 
toda população; 

 Criar, apoiar e incentivar campanhas de prevenção de doenças; 
 Garantir equipe técnica no Centro Municipal de Saúde para o atendimento às 

necessidades da população; 



 Manter atendimento médico nas unidades de apoio à saúde do Primavera e do Guaretá; 
 Ampliar o repasse financeiro ao Consorcio Paraná Saúde para a aquisição de 

medicamentos; 
 Ampliar os repasses financeiros ao Consorcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã 

visando a ampliação dos atendimentos especializados para toda população; 
 Implantar o centro de diagnóstico por imagem; 
 Manter a frota da saúde sempre em boas condições para garantir o transporte seguro 

dos usuários; 
 Melhorar as infraestruturas de reabilitação em saúde dos que necessitam. 

 
Meio Ambiente 

 Aprimorar o trabalho de transbordo do lixo orgânico, dando destinação e tratamento 
correto; 

 Apoiar e auxiliar os proprietários na manutenção e preservação das RPPNs; 
 Viabilizar a ampliação da rede de coleta de esgoto para as áreas ainda não atendidas; 
 Apoiar atividades que visem a conscientização e preservação do meio ambiente; 
 Apoiar a Associação de Recicladores de Lunardelli, fortalecendo o trabalho prestado por 

ela e seus colaboradores; 
 Elaborar plano para rearborização da cidade; 
 Valorizar as datas e promover ações de educação ambiental. 

 
Esporte e Lazer 

 Realizar e participar de competições esportivas locais e regionais; 
 Realizar a recuperação das quadras esportivas dos distritos e da Vila Rural; 
 Realizar melhorias no estádio municipal; 
 Realizar a reforma do Ginásio de Esportes; 
 Manter e ampliar a contratação de profissionais de educação física para trabalhar com 

crianças, jovens e idosos; 
 Implantar parque infantil na Vila Rural;  
 Implantação de campo de futebol suíço na cidade; 
 Implantação de campo de futebol suíço na Vila Rural; 
 Manter programas de esportes, escolinhas de formação e recreação; 
 Criar rota de cicloturismo; 
 Incentivar a pratica de atividades físicas ao ar livre; 
 Incentivo às Caminhadas na Natureza em rotas locais e em municípios vizinhos. 

 
Cultura 

 Apoiar e incentivar as atividades culturais tradicionais já existentes no nosso município; 
 Apoiar e incentivar os eventos religiosos tradicionais do Município; 
 Criar calendário cultural de eventos do município; 
 Manter as festividades de aniversário do nosso município; 
 Melhorar a estrutura de funcionamento da Feira do Produtor, incentivando a agricultura 

familiar e fortalecendo-a como opção de lazer e diversão; 
 Incentivar a implantação da Fanfarra Municipal em parceria com a Secretaria de 

Educação; 
 Criar Festival Municipal de valorização de artistas locais; 
 Criar concurso fotográfico para a valorização dos potenciais culturais e turísticos do 

município; 
 Fortalecer as atividades natalinas, com a criação de concursos e ampliação de espaços 

temáticos; 
 Manter e aprimorar o Cadastro de Atividades Culturais do município. 

 
 



Segurança 
 Apoiar e fortalecer o trabalho do Conselho Tutelar; 
 Interceder junto aos órgãos responsáveis pelo aumento de contingente policial em 

nosso município; 
 Buscar recursos para a colocação de câmeras de segurança nos acessos principais do 

município; 
 Manter organizada e qualificar a equipe da Defesa Civil do município. 

 
Habitação 

 Buscar parcerias com empresas privadas para a construção de residências de interesse 
social; 

 Realizar a regularização fundiária da Comunidade Nossa Senhora do Rocio e de demais 
áreas públicas ocupadas por residências de forma irregular; 

 Adquirir terreno para a construção de novas unidades habitacionais em parceria com o 
Governo; 

 Criar o Fundo Municipal de Habitação para auxilio emergencial. 
 
Administração Publica 

 Implantar anualmente a reposição salarial devida; 
 Realização de concurso público para a reposição de servidores; 
 Respeitar e valorizar o servidor público municipal como pessoa, como cidadão e como 

colaborador na construção do município que queremos; 
 Proporcionar oportunidades de formação e qualificação profissional; 
 Modernização da administração pública para obter maior eficiência e melhores 

resultados; 
 Reestruturação organizacional da estrutura administrativa. 

 
Obras e Serviços Públicos 

 Viabilizar recursos para a pavimentação das ruas dos distritos; 
 Pavimentar todas as demais ruas da sede que ainda não receberam asfalto; 
 Melhorar a iluminação pública da cidade e dos distritos, substituindo as luminárias 

convencionais por LED; 
 Construir a praça do distrito do Guaretá; 
 Reformar a praça do Primavera; 
 Implantar a Rodoviária Municipal; 
 Realizar melhorias internas no Cemitério Municipal; 
 Reformar e reequipar a Capela Mortuária; 
 Pavimentar a estrada de ligação ao distrito de Guaretá; 
 Revitalizar as avenidas centrais do município; 
 Viabilizar recursos para a implantação de ciclovia ligando a sede do município aos 

postais turísticos; 
 Buscar recursos para a pavimentação da estrada do Guaretá. 

 
Turismo 

 Melhorar a estrutura de atendimento e recepção ao romeiro por parte do município; 
 Implantar estrutura para atendimento básico de saúde aos romeiros; 
 Viabilizar locais corretos para estacionamento de ônibus e vans; 
 Promover a divulgação do turismo religioso e ecológico; 
 Melhorar os serviços de limpeza das praças e ruas nos fins de semana, assim como 

melhorar também os serviços de jardinagem dos espaços públicos; 
 Realizar estudo e divulgação dos potenciais turísticos do município; 
 Buscar recursos para melhorar a infraestrutura dos comerciantes da Feira do 

Artesanato; 



 Incentivar a produção de artesanatos e trabalhos manuais associados ao Turismo 
Religioso; 

 Implantar e fortalecer rotas de cicloturismo no município; 
 Incentivar o desenvolvimento do turismo rural; 
 Implantar os Portais Turísticos; 
 Implantação do Espaço Multiuso no calçadão da antiga quadra para abrigar nossas feiras 

e demais atividades turísticas e culturais do município; 
 Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Lunardelli 2030. 

 
Limpeza Publica 

 Melhorar os serviços de limpeza pública de ruas, avenidas e espações públicos; 
 Melhorar os serviços de coleta de galhos e entulhos; 
 Realizar ações de fiscalização com a finalidade de manter a limpeza de terrenos públicos 

e particulares, evitando o acumulo de lixo, de mato e a proliferação de insetos 
causadores de doenças; 

 
Ação Social 

 Ampliar e fortalecer o trabalho do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(Cantinho Agrícola) como local de atendimento às nossas crianças e de formação cidadã; 

 Manter equipe técnica no CRAS e no CREAS para atendimento das famílias em situação 
de vulnerabilidade; 

 Promover cursos e oficinas de qualificação profissional às pessoas atendidas pelo CRAS; 
 Ampliar os recursos para o custeio das políticas públicas de atendimento às famílias 

necessitadas; 
 
Agricultura 

 Incentivar a diversificação de culturas, com foco para a fruticultura; 
 Criar programa municipal de apoio à implantação da piscicultura; 
 Manter parceria com a Emater, como órgão de apoio técnico aos nossos produtores; 
 Apoiar e fortalecer as ações da Associação dos Produtores Rurais de Lunardelli; 
 Manter as estradas rurais e carreadores em boas condições de uso; 
 Incentivar e fortalecer a formalização de agroindústrias; 
 Realizar a recuperação de pontes e bueiros sempre que necessário; 
 Apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural associado ao Turismo Religioso; 


