
                   PLANO DE GOVERNO – AQUILES TAKEDA FILHO 

 

 

 

1.GESTÃO PUBLICA   

 

- Melhorar a comunicação interna, promovendo o diálogo dos setores, bem 

como, entre as pessoas do próprio setor. 

- Evitar erros e atrasos nos processos, bem como, realizar reuniões periódicas 

dentro do setor para integrar as equipes, através da tecnologia. 

- Continuar a desenvolver as ações com o governo estadual e federal, para 

aumentar repasses de recursos voluntários, parceria e convênios.  

- Desburocratizar processos – para consequência melhorar o atendimento à 

população. 

- Manter a ética, e combater a corrupção, melhorando os meios com tecnologia 

para transparência municipal. 

- Valorizar os Servidores Públicos e aperfeiçoar o plano de cargos e salários. 

- Implantar um sistema de “Controle de Estoque”, objetivando a economicidade 

do dinheiro publico e a sua melhor aplicabilidade. 

- Manter o trabalho de Capacitação e treinamento aos Servidores, visando o 

aprimoramento, crescimento pessoal e qualidade na Prestação dos Serviços. 

 

 

2. SAÚDE 

 

- Manter o atendimento 24 horas para profissionais médicos e de enfermagem. 

- Manter o atendimento odontológico em todas Unidades Básicas de Saúde. 

- Adquirir veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. 

- Continuar ampliando todos os tipos de medicamentos da farmácia da Unidade 

Básica de Saúde Central, bem como, continuar promovendo o uso racional de 

medicamentos, para que desta forma, possamos diversificar cada vez mais os 

medicamentos que tanto a população demanda. 

- Intensificar ações de combate à Dengue. 

- Continuar o fortalecimento com estágios, buscando sempre o melhor para 

nossos Jovens e a Integração entre Ensino e Serviço. 



- Manter a Atenção integral, à saúde do Homem, da Mulher, dos Idosos e 

Crianças. 

- Promover encontro de gestantes, com orientações sobre todos os meses da 

gestação e os primeiros cuidados com nossos recém-nascidos. 

- Continuar promovendo encontros de mulheres para promoção e educação em 

saúde, e assim proporcionar melhor qualidade de vida para nossas mulheres Sul 

Marilândenses. 

- Manter as parcerias com profissionais de diversas áreas para a prevenção e 

combate de doenças, através de palestras e orientações, incentivo a vida 

saudável, capacitação com grupos de pacientes do programa Saúde da Família 

– PSF, entre outros.  

- Continuar Parcerias com o Governo Federal/Estadual para agilizar e ampliar 

cotas, e diminuir filas de espera em cirurgias eletivas. 

- Aquisições de equipamentos cada vez mais modernos para o atendimento de 

qualidade aos Munícipes. 

- Intensificar as visitas domiciliares, para continuar o atendimento à aqueles que 

tanto precisam desses cuidados. 

- Estabelecer maior Humanização e Parcerias nas Relações entre nossas 

Unidades Básicas de Saúde e a Comunidade. 

- Manter o Projeto de Aleitamento materno, e intensificar as ações do combate à 

mortalidade materno-infantil. 

- Implementar ações de vigilância em Saúde. 

- Ampliar os serviços prestados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. 

 

 

3. EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

- Construção da Escola Municipal Marcionillo Tibúrcio em parceria com o 
governo Federal (AÇÕES ARTICULADAS - PAR) 

- Capacitar servidores da Secretaria Municipal de Educação, para formação de 
conselheiros escolares, pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares. 

- Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar: 

- Disponibilizar kits de material para suporte ao processo didático, 

-Oficina de Fanfarra Municipal: para os alunos do município (Abrangendo 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e médio) 



-Assegurar o cumprimento do Plano Municipal de Educação e Monitoramento. 

-Assegurar programas contemplados pelo MEC/FNDE, através de repasse direto 
/ sem convênio. 

PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 

PNAE– Programa Nacional de Alimentação Escolar 

-Programas contemplados pelo MEC / FNDE, através de termos de 
Compromisso. 

-Assegurar os Projetos em parceria com a CCR RODONORTE. 

-Promover e incentivar a capacitação dos profissionais da rede municipal de 
educação, garantindo a qualidade da educação. 

-Incentivar o desenvolvimento de projetos educativos, a fim de melhorar a 
qualidade na educação e promover a articulação com a comunidade. 

-Fomentar recursos para a ampliação, reformas e adaptações das escolas. 

-Aquisição de veículos para a Secretaria de educação. 

-Aquisição de equipamentos de informáticas para as escolas municipais. 

-Aquisição de materiais esportivos para incentivar e desenvolver projetos 
esportivos e culturais nas escolas municipais. 

-Criar projeto de reciclagem do lixo produzidos nas escolas, promovendo 
aperfeiçoamento da Educação Ambiental. 

- Ampliação e manutenção das escolas municipais. 

-Adequar a sala de aula exclusiva para a disciplina de Arte. 

-Construção de uma Brinquedoteca em cada unidade escolar. 

-Aquisição de brinquedos pedagógicos. 

-Ampliar acervo de livros para Biblioteca Cidadã: pedagógicos, literários e acervo 
de livros para professores. 

-Aquisição de computadores e notebooks para ampliar o atendimento da 
comunidade na Biblioteca Cidadã. 

-Aquisição de materiais como: fones de ouvido, retro projetor, caixa de som e 
lousa digital. 

- Reforma da Biblioteca Cidadã. 



-Aquisição de computadores para os laboratórios de informática das escolas da 
rede municipal. 

-Manter os laboratórios de informática em condições de uso, para os alunos e a 
comunidade escolar da rede municipal. 

-Garantir a qualidade da alimentação escolar.  

-Garantir transporte escolar de qualidade. 

-Reforma, ampliação e manutenção dos Centros Municipais de Educação 
Infantil. 

-Aquisição de equipamentos para as escolas, como armários, mesas para 
refeitórios, bancos para refeitórios e etc. 

-Assegurar e adequar o Plano de Carreira para os profissionais da educação 
municipal, tomando como referência o piso salarial nacional de educação. 

-Reforma do prédio, anexo à Secretaria Municipal de Educação para ampliar 
atendimento dos Técnicos da Educação. 

 

 

4. ASSISTENCIA SOCIAL  

 

- Fortalecer equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social - Cras 

e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, para 

realização de atendimento mensal nos bairros São José e Nova Amoreira. 

- Fortalecer ações do Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF – 

através de acompanhamento familiar e ações específicas. 

- Dar continuidade as aquisições de cursos de qualificação profissional à 

comunidade, em especial as que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

- Estender os cursos de qualificação profissional nos bairros de São José e Nova 

Amoreira, para que tenham maior facilidade de acesso. 

- Fortalecer as ações em conjunto com as demais secretarias no Programa 

Estadual “Nossa Gente”. 

- Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza, articulando as competências municipais, estaduais e 

federais, cujo o foco seja a erradicação da pobreza. 

- Efetivar as ações para o município cumprir com todas as etapas para ser 

reconhecida como “cidade amiga da pessoa idosa”. (programa este já aderido 

pelo município na gestão atual). 



- Elevar as ações de qualidade de vida, lazer, convivência das pessoas idosas 

com pessoas de diferentes idades, como forma de evitar o isolamento social. 

- Fortalecer o Concurso Miss e Mister 3º Idade, evento que tem reconhecimento 

regional, e levar representantes para participar de eventos a nível estadual e 

nacional. 

- Criar Diagnóstico da pessoa idosa, para fortalecer ações a serem realizadas, 

sempre na perspectiva da garantia de direitos. 

- Apoio e incentivo aos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos de 

crianças, adolescentes e idosos, oferecidos no Centro de Referência de 

Assistência Social - Cras. 

- Criar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e fortalecer e incentivar 

para que suas demandas sejam atendidas. 

- Criar a Lei do Menor Aprendiz e Aprendiz com Deficiência para qualificação de 

adolescentes para o mercado de trabalho. 

- Continuidade e Fortalecimento ao Programa de qualificação profissional com 

bolsa-auxílio para os participantes (Frente de Trabalho). 

- Valorizar e incentivar Programas voltados a  Primeira Infância (0 à 4 anos) 

através de ações entre secretarias municipais e comunidade, que visem garantir 

o apoio e incentivo necessário nessa faixa etária, as crianças e familiares para 

que tenham os cuidados e estímulos corretos para seu desenvolvimento. 

- Fortalecer ações do Programa de Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI, com direitos violados. 

- Apoiar ações de combate à violência contra mulher, idoso, criança e 

adolescente. 

-Propiciar lugar adequado para atendimento do Conselho Tutelar. 

- Criar Conselho Municipal da Mulher, e programas voltados a sua valorização, 

qualidade de vida, e campanhas preventivas de combate a violência contra a 

mulher. 

- Propiciar a comunidade eventos comemorativos como forma de levar qualidade 

de vida e lazer a todos os moradores. 

- Dar continuidade ao Projeto Natal Encantado, trazendo a Magia do Espírito 

Natalino e propiciar momentos de alegria e confraternização para a comunidade. 

 

 

5.INDÚSTRIA E COMÉRCIO  

 

- Atrair empresas e indústrias para aumentar a oferta de emprego e renda no 

município; 



- Projeto de Lei afim, de viabilizar recursos para a construção de barracões 

industriais estimulando assim a instalação de indústrias; 

- Incentivo aos pequenos e médios empreendedores do município; 

- Reforma e adequação do espaço localizado no extinto Instituto Brasileiro do 

Café – IBC, para locação de empresas, objetivando conforto e crescimento do 

setor; 

- Incentivo à agro industrialização; 

- Viabilizar cursos profissionalizantes junto dos serviços nacional de 

Aprendizagem SENAI, SENAC, SENAR E SESC, para a capacitação da mão de 

obra; 

- Articular-se com entidades representativas para o setor geração de emprego e 

renda; 

- Incentivar à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município, 

e do fortalecimento das existentes. 

 

 

6.OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 

- Projeto de Revitalização, padronização e acessibilidade de Calçadas Cidadãs, 

embelezamento e modernizando a cidade. 

- Construção de canteiros e floreiras. 

- Substituição da iluminação pública tradicional por luminárias modernas em ruas 

e avenidas centrais. 

- Revitalização e expansão da rede de iluminação pública. 

- Dar Continuidade ao projeto de sinalização das ruas com placas e faixas 

padrão. 

- Construção de Capela Mortuária nos bairros, centro, distrito de Nova Amoreira, 

bairro de São José e conjunto Manoel Olegário de Proença. 

- Pavimentação asfáltica em ruas e em Núcleos Habitacionais. 

  

 

7. AGRICULTURA  

 

- Projeto de lei especifico para atender as necessidades básicas, do pequeno e 

médio Produtor, para continuar gerando emprego e renda na atividade Rural. 



- Continuar priorizando a recuperação e manutenção das estradas Rurais 

Principais, Carreadores e Corredores de safra. 

- Expandir a Agricultura Familiar e a Feira Livre, melhorando assim a renda dos 

pequenos e médios produtores, pequenas ações que geram grandes resultados. 

- Ampliar e Criar novos projetos ao pequeno Produtor em parceria com a Emater, 

para que possa manter o Homem do Campo no Campo. 

- Continuar incentivando e melhorar o Programa de apoio a pecuária leiteira, 

produção agroecológica, ao setor de produção de aves, bovino, suínos (granjas). 

 

 

8. MEIO AMBIENTE  

 

- Implantar políticas públicas locais para a construção de uma consciência 

ecológica e ambiental. 

- Estimular a criação de redes sociais e governamentais para que as boas 

práticas de proteção ambiental, social e de geração de emprego e renda se 

estenda. 

- Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas.   

- Conclusão do novo sistema de Aterro Sanitário, conforme legislação vigente. 

- Programa de Educação Ambiental nas Escolas da Rede Municipal, sobre coleta 

seletiva e cuidados com o Meio Ambiente. 

- Implantação de eco pontos (diversos) na cidade e nos bairros, para coleta de 

materiais recicláveis e da logística reversa. 

- Arborização e Rearborização de ruas, com espécies adequadas com a 

participação de moradores no plantio e cuidado dessas árvores. 

- Aquisição de Lixeiras Ecológicas padronizadas. 

- Elaborar mapa de risco de acidentes naturais no Município e dar ampla 

divulgação aos resultados. 

- Incentivo a criação do ICMS ecológico. 

 

 

9. ESPORTE E LAZER  

 

- Construção de Ciclovia e pista de caminhada na PR-539, saída para a cidade 

de Rio Bom, onde a população terá maior segurança e conforto para prática de 



suas atividades físicas, por consequência, a manutenção de sua saúde e bem 

estar. 

- Reforma da quadra poliesportiva Municipal no Bairro de São José, fortalecendo 

e qualificando a prática de várias modalidades esportivas, juntamente com o 

acompanhamento da secretaria de Esportes com o fornecimento de materiais e 

profissionais para o desenvolvimento das atividades. 

- Maior adesão e execução do projeto de Lei de incentivo ao esporte, onde o 

mesmo abrange todas as modalidades esportivas, ofertando ajuda total ou 

parcial com despesas de inscrições, alimentação, transporte e até hospedagem, 

sejam essas competições tanto quanto regionais, estaduais ou nacionais. Essa 

ajuda será disponibilizada sempre que o atleta estiver representando o 

município. (lei seguindo alguns fundamentos da lei Pelé) 

- Realização de mais campeonatos e competições esportivas das mais variadas 

modalidades, como futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, vôlei de areia, 

skate, corridas entre outras. Essas competições serão realizadas nas esferas 

municipais e regionais. 

- Construção de locais de lazer, onde as famílias poderão desfrutar seus 

momentos de descontração, lugares como: lagos, bosques e parques. 

Melhorando a convivência e a saúde familiar dos munícipes. 

- Ampliação e maior adesão dos projetos municipais de qualidade de vida e 

saúde para as mulheres e para as crianças, projetos como o “SÓ PRA ELAS” e 

“KUNGFU WUSHU A ARTE DA VIDA” que além de cuidar da saúde desses 

grupos também traz socialização entre seus participantes. 

- Contratação de estagiários para ajudar em treinamentos nas mais diversas  

modalidades que são trabalhadas no município, motivando assim a prática de 

esportes como tradição e cultura desde a infância, beneficiando a criança que é 

tirada do caminho das drogas e da violência e, oportunizando os jovens a adquirir 

experiência no mercado de trabalho com o estágio. 

- Ampliação das escolinhas esportivas do município (escolinhas de basquete, 

futsal, futebol de campo, atletismo, vôlei entre outros) 

- Maior atendimento à grupos da terceira idade, atendimentos com exercícios de 

alongamentos e fortalecimento corporais. 

- Mais ações voltadas para o desenvolvimento e ampliação do turismo no 

município (incentivo as práticas, bem como, aos donos de locais turísticos) 

 

 

10. SEGURANÇA PUBLICA 

 



- Fortalecer a parceria com o Conselho de Segurança Municipal – CONSEG, 

para pleitear junto ao governo Estadual o aumento de viaturas bem como 

profissionais efetivos da Policia Civil e Militar. 

- A realização de parceria junto aos governos Federal e Estadual, para 

implantação da Guarda Municipal, utilizando recursos financeiros oriundos 

destes entes. 

- Ampliação do sistema de vigilância através Câmeras de segurança, em bairros 

da cidade, interligando-os, através de uma central de monitoramento. 

 

 

11. HABITAÇÃO URBANA/RURAL  

 

- Buscar parcerias para Programas de Habitação Urbana (Moradia Popular) em 

parceria com os Governos Estadual e Federal. 

- Buscar parceria para Programas de Habitação Rural (Moradia Popular). Junto 

ao Governo Estadual e Federal. 

- Solicitar a adesão junto ao Governo do Estado no Programa Viver Mais, através 

da Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar.  

- Programa de moradia a pessoas com idade superior a 60 anos, com espaço 

adequados para que tenham qualidade de vida, lazer e acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 


