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EDUCAÇÃO 

A educação além de formar um profissional, é formar uma pessoa capaz de atuar na 
sociedade como um cidadão, inserir-se sem preconceitos nessa realidade multicultural. 

Socializar e democratizar o acesso ao conhecimento e promover a construção ética nos 
estudantes faz com que formamos alunos críticos, conscientes e com potencial de 
transformação e de si e da sociedade. 

PROPOSTAS: 

• Garantir a valorização dos professores e servidores de ensino, por meio de 

capacitações, cursos de aperfeiçoamento bem como manter as parcerias com 

instituições de ensino e cooperativas; 

• Adequar e reformular o plano de cargos e carreira dos professores, respeitando 

as leis estabelecidas pelo ente federado mec (ministério da educação); 

• Garantir uma equipe pedagógica atuante para um bom desempenho dos alunos 

estabelecendo parcerias com demais secretarias da saúde e assistência social 

através do programa saúde na escola (pse) e assistência social visando o 

fortalecimento de vínculo entre escola e família; 

• Manter o laboratório de informática com programas educativos, para que os 

alunos e professores tenham acesso à tecnologia como instrumento de 

aprendizagem e aumentar a infraestrutura de acesso por meio da adesão 

realizada pelo município ao programa de inovação de educação conectada; 

• Ampliar a oferta de oficinas diferenciadas com atividades culturais para os 

alunos em contraturno (cemic); 

• Disponibilizar os profissionais especializados como: psicóloga, fonoaudióloga, 

psiquiatra e assistente social para os alunos com dificuldades de aprendizagens e 

transtornos. 

• Manter o acesso direto da educação com os profissionais da assistência social 

para avaliação das condições da família do aluno com dificuldade na escola. 

• Assegurar uma merenda nutricional de boa qualidade, atendendo também as 

necessidades especiais (diabéticos, obesidade, desnutrição, intolerância, entre 

outras) com acompanhamento de nutricionista; 



• Oferecer na turma de maternal um professor auxiliar junto com o professor 

regente, e manter nas turmas de 1º ano professor auxiliar para uma melhor 

alfabetização, pois o 1º ano é a base educacional do estudante; 

• Buscar recursos para garantir melhorias como: segurança, ampliação e 

melhoramento da infraestrutura física dos prédios das instituições educacionais 

(instalação de câmeras, iluminação adequada, mobiliários e acessibilidade); 

• Suprir as defasagens profissionais na área da educação infantil e fundamental; 

• Garantir um transporte seguro aos alunos; 

• Implantar no município o projeto: Marumbi esporte e cidadania, formando 

valores para vida para ser desenvolvido nas dependências do cemic, 

contribuindo por meio do esporte e educação a integração social formando 

cidadãos detentores de princípios e valores capazes de servir como referencial 

em meio à sociedade; 

• Resgatar os valores cívicos e morais através dos trabalhos com as datas 

comemorativas. 

• Aulas de natação para os alunos do cemic 

 

SAÚDE 

Segundo a organização mundial da saúde (oms), saúde é um estado de completo bem 

estar físico, mental e social,e não simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades. 

Desta forma nossas propostas serão para atender nossa população olhando o indivíduo 

como um todo, sendo de forma prioritária, não somente curativa mas principalmente. 

Preventiva pensando sempre em uma melhor qualidade de vida. 

PROPOSTAS: 

 
• Manter os atendimentos médicos em todas as unidades do município; 

• Criar o centro de saúde mental para atendimento da população; 

• Ampliar o serviço de radiologia; 

• Intensificar os atendimentos do serviço de fisioterapia; 

• Continuar oferecendo cursos de capacitação periodicamente para os funcionários 

da saúde, para melhor desenvolvimento de suas funções; 



• Manter o apoio a escolinha da gestante; 

• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários que precisarem de 

tratamento em outros municípios; 

• Manter as condições de trabalho, fornecendo equipamentos, materiais e epis 

(equipamentos de proteção individual), suficientes, para melhor atender a 

população que procura os serviços de saúde; 

• Intensificar as ações de combate a dengue; 

• Continuar valorizando os profissionais de saúde; 

• Manter o projeto em parceria com o Cisvir de saúde do idoso, com atendimento 

de equipe multiprofissional no município; 

• Manter as reuniões do hiperdia, e os atendimentos de hipertensos e diabeticos 

com equipe multiprofissional. 

• Intensificar as palestras com profissionais capacitados tanto para a população, 

quanto para os funcionários; 

• Manter o atendimento com o pediatra; 

• Manter o atendimento com o ginecologista obstetra; 

• Manter o programa de pré-natal onde as gestantes estarão realizando o exame de 

ultrassonografia no município; 

• Desenvolver atividades para grupos de idosos, adolescentes e jovens com 

educador físico na academia de saúde; 

• Ampliar exames e consultas especializadas, intensificando os exames 

laboratoriais e ultrassonografias realizadas no próprio município; 

• Mudança da secretaria de saúde e farmácia para sede própria; 

• Desenvolver atividades para os grupos de risco na piscina próxima a academia 

de saúde; 

• Continuar a busca de recursos estadual e federal para realização de projetos no 

município; 

• Manter e intensificar a parceria com o estado através do conselho de secretários 

municipais de saúde (Cosems-pr); 

• Promover projetos para melhoria do acesso á saúde dos pacientes com qualquer 

tipo de deficiência. 

 



 

 

ESPORTE E LAZER  

 
Desenvolve valores sociais e contribui para a melhoria das capacidades físicas e 

habilidades motoras, qualidade de vida como: auto-estima, integração social, saúde e 

convívio.  

No lazer o ser humano se desliga do estresse do seu dia a dia, é uma ação espontânea os 

quais os indivíduos se entregam livremente, repousa e diverte. É de suma importância 

para o ser humano.  

 
PROPOSTAS:  
 

• Continuar promovendo campeonatos e torneios municipais e regionais para 

crianças, jovens e adultos em diversas modalidades;  

• Implantar o projeto Marumbi: esporte e cidadania, formando valores para vida; 

• Manutenção das academias ao ar livre, com instrutores para acompanhar os 

usuários;  

• Palestras educativas e orientações para pais e jovens da escola municipal;  

• Resgatar a fanfarra Municipal; 

• Fazer campeonatos na pista de skate;  

• Promover campeonatos de bocha, malha e truco;  

• Dar apoio as práticas culturais como: folia de reis, festivais de música, roda de 

viola, carnaval e outras; 

• Promover eventos esportivos e de recreação com as pessoas da terceira idade e 

incentivar a participação dos nossos idosos;  

• Resgatar ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação e 

orientação sobre a saúde;  

• Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e 

democratizar o uso do estádio destinado à sua prática;  

• Continuar apoiando e aprimorando as práticas esportivas, (ex. Futebol de campo, 

futsal, vôlei, handebol e outros; 



• Implantar um projeto de esportes, em praças, promovendo oficinas e aulas das 

diferentes manifestações culturais e esportivas, atividades corporais ao ar livre e 

formação da comunidade;  

• Instalação de circuladores de ar para melhor ambientação e conforto da 

população no clube recreativo municipal Alcides Guadagnim; 

• Implantar pista de Bicicross no Municipio; 

• Promover passeios e campeonatos ciclísticos; 

• Promover caminhadas ecológicas.   

 
 
AGRICULTURA 
 
 
PROPOSTAS: 
 
 

• Desenvolver projetos em parceria com a universidade federal de Jandaia do Sul, 

para melhorar a agricultura 

 

• Continuar dando apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da 

diversificação agrícola, obtendo mais renda e assim promover melhoria na 

qualidade de vida dos pequenos agricultores; 

• Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros para 

produção e venda; 

• Continuar fazendo conservação das estradas rurais do município; 

• Promover cursos e capacitação pelo Senai ao pequeno agricultor; 

• Criar incentivos para alimentar a implantação de granjas de frango; 

• Ajudar na recuperação de minas nas propriedades rurais; 

• Ampliar o programa compra direta para comprar mais produtos dos vileiros e 

pequenos produtores rurais; 

• Continuar incentivando o plantio de arvores para manutenção de minas , rios e 

áreas de preservação;  

• Melhorar e ampliar o atendimento da secretaria de agricultura aos produtores 

rurais; 

• Continuar incentivando a fruticultura; 

• Incentivar a implantação de piscicultura; 



• Criar incentivos aos pequenos agricultores, vileiros e bancos da terra para 

aumentar sua renda; 

• Por em funcionamento o poço artesiano do banco da terra marcomini; 

• Implantar programa de apoio a vacinação de animais. 
• AUMENTO A ÁREA DE PRODUTOS ORGÂNICO. 

 
 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 
 
PROPOSTAS: 
 

• Implantação do parque industrial e criar incentivos para implantação de novas 
empresas; 

• Pavimentar todo o parque industrial numero 1, para melhorar o acesso as 
empresas e também promover seu desenvolvimento; 

• Continuar incentivando as empresas de nosso município; 
• Apoio para as empresas de confecção ; 
• Criar uma escola modelo de costura, com capacidade de formar novos 

profissionais paras fabricas de confecção de acordo com a necessidade delas; 
• Desenvolver cursos com o Senai, Emater, Sebrae, Senac e demais instituições de 

capacitação para formação de mão de obra,  necessária para a demanda de 
empregos existentes no município e região; 

 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

A assistência social como política de proteção social configura-se um conjunto de 

serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações 

inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida e 

tenha uma nova possibilidade. 

Assim, nossa proposta é continuar fazendo valer o que preconiza essa importante 

política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam, 

promovendo o acesso dessa população aos benefícios, programas de transferência de 

renda e serviços socioassistenciais, bem como aos demais serviços setoriais, programas 

e projetos da secretaria de assistência social.  

 

PROPOSTAS: 
 
 



• Continuar com visitas domiciliares pela assistente social e acompanhamento 

especial para família em situação de vulnerabilidade social; 

• Viabilizar cursos profissionalizantes para adolescentes; 

• Apoiar a secretaria de educação a alunos em situaçao de vulnanerabilidade; 

• Atendimento especial as pessoas da terceira idade; 

• Continuar com  cursos de tricô, pintura, crochê, artesanato, culinária e ballet 

 
 
VILA RURAL 
 
 
PROPOSTAS: 
 

• Melhorar e ampliar  o atendimento as vilas rurais para aumentar a renda dos 

vileiros; 

• Fazer melhorias  na praça do barracão da vila rural; 

• Disponibilizar um encanteirador para hortas. 

• Continuar incentivando o plantio de frutas, para aumentar a renda dos vileiros; 

 

 
URBANISMO 
 
 
PROPOSTAS: 
 

• Melhorar a iluminação pública da cidade; 

• Continuar fazendo a recuperação de pavimentação asfáltica na cidade; 

• Continuar incentivando  a recuperação e construção  das calçadas das ruas; 

• Fazer reforma na praça senhor bom jesus; 

 
 

MELHOR IDADE 
 
PROPOSTAS: 
 

• Continuar incentivando o clube da terceira idade com atividades recreativas e 

excursões; 

• Ampliar as atividades do clube da terceira idade; 



• Incentivar o uso da academia ao ar livre com acompanhamento de profissionais 

qualificados; 

• Manter isenção de IPTU para aposentados ou pensionistas que ganham somente 

um salário mínimo e possuem uma única residência. 

• Implantação de aulas de hidroginástica 

 
 
MEIO AMBIENTE 
 
 
PROPOSTAS: 
 

• Implantação de coleta seletiva do lixo urbano ; 

• Coleta periódica de lixo eletrônico; 

• Substituir árvores antigas das ruas da cidade que estão em situação de risco e 

continuar plantando mais arvores na cidade; 

• Incentivar os proprietários rurais a protegerem as nascentes; 

• Incentivar a recuperação da mata ciliar; 

• Implantar cooperativa de catadores de lixo; 

• Continuar fazendo melhorias no parque ambiental; 

• Continuar plantando arvores na área de nossa mina e no parque ambiental; 

 
 
HABITAÇÃO 
 
 
PROPOSTAS: 
 

• Ampliar o Programa de construção de casas populares, em parceria com 

Governo Federal e Cohapar, principalmente para pessoas com baixa renda; 

• Apoio a implantação de novos loteamentos, incentivando assim a ampliação da 

cidade. 

 

 
FUNCIONALISMO PÚBLICO 
 
 
PROPOSTAS: 
 
 



• Valorizar os servidores públicos municipais com a facilitação do diálogo entre 

prefeito e servidores; 

• Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos servidores municipais 

com pontualidade; 

• Incentivar os funcionários públicos estudarem e fazerem cursos de qualificação; 

 
 
SEGURANÇA 
 
Segurança pública não é obrigação só do estado ou só se resolve com a polícia e cadeia. 

É necessário atuação de toda a sociedade, o município deve se envolver na questão para 

criar e executar ações conjuntas para dar segurança pública às pessoas. 

 
PROPOSTAS: 
 
 

• Implantação de câmeras para monitoramento da cidade em pontos estratégicos; 

• Continuar dando apoio a policia militar para que ela continue realizando seu 

trabalho com qualidade; 

• Manter contrato com empresa de segurança para ajudar a proteger a cidade; 

• Trabalhar junto ao governo do estado e ao comando da polícia militar para o 

aumento do efetivo de policiais no município. 

 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

PROPOSTAS: 
 

• Implantar programa de proteção aos animais 

• Aumentar o número de castração de animais 

 


