
PLANO DE TRABALHO - COLIGAÇÃO BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE 
TODOS  

O TRABALHO CONTINUA ... 

COLIGAÇÃO: PSD, DEM, MDB, PT, CIDADANIA, PTB E PL. 

GESTÃO: 2021/2024 

 

ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONALISMO PÚBLICO: 

Valorizar o servidor público e suas receptivas funções, garantindo seus 
salários em dia com pontualidade; 

Garantir o comprimento dos planos de cargos, carreira e salários de todos os 
servidores públicos; 

Continuar e oportunizar cursos de capacitação e qualificação para todos os 
funcionários das áreas afins do órgão público;  

Assegurar a eficiência e agilidade nos atendimentos aos munícipes, 
mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do patrimônio 
público;  

 

 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO:  

Pavimentação da Vila Rural Nova Esperança, Vila Rural Tamotsu Sato e 
Assentamento Novo Mundo ( Convênios já assinados),  

Expandir a pavimentação asfáltica nas demais ruas que ainda não possui 
asfalto; 

Construção de calçadas com acessibilidades aonde ocorreu a pavimentação 
asfáltica,  

Continuar a Reforma da Praça Central (Rodoviária), adquirindo um módulo 
para o destacamento da Guarda Municipal dando total apoio aos mesmos;  

Parcerias junto ao Governo do Estado para Mauá da Serra participar de 
Programas  



Executar melhorias na sinalização de trânsito e placas de nomes de ruas nas 
ruas já pavimentadas; 

Estruturar as vias principais da cidade com mais sinalização e quebra molas, 
objetivando a segurança de todos, de acordo com a legislação dos órgãos 
competentes;  

Continuar com as melhorias nas estradas Rurais com cascalhamento regular;  

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Substituição da iluminação em led das principais 
ruas da Cidade gerando melhor visibilidade e geral economia a todos,  
Instalar luzes; 

 

CÂMERAS DE SEGURANÇA: Dar continuidade ao Programa de 
Monitoramento de Câmeras de segurança nas entradas dos principais ruas 
dos nossos Bairros; 

 

SAÚDE E BEM ESTAR:  

 

Construir um prédio novo aonde acontece o Pronto atendimento, e assim 
separar a parte de atendimento de Pronto Socorro; 

Construção de um novo Prédio para o atendimento de Urgência e Emergência 
(Pronto Atendimento 24hrs) readequando o espaço existente para 
atendimento ambulatorial de vacinas, serviços de fisioterapia e outros;  

Permanecer o Atendimento do Medico 24hrs e pediatra (hoje existente); 

Melhorar a rede de Saúde Mental, ampliando o atendimento para estes 
pacientes, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da 
atenção especializada;  

Melhorar as redes de assistência á saúde para o público (Saúde Mental, 
Psicossocial, do idoso, pacientes com necessidades especiais);  

Promover o Programa Saúde do Aluno, em parcerias com Educação e equipe 
Multidisciplinar, para avaliações clinicas referente a saúde Bucal, Nutricional, 
Audiológica, Oftalmólogica, Detecção Precoce, Neurológicas, com 



atendimentos e palestras educacionais.  

Permanecer e assegurar o transporte no deslocamento dos usuários 
acometidos com doenças Crônicas e de tratamentos contínuos em outros 
municípios; 

Inserção da Musica e dança, Dentro do ambiente escolar na disciplina de 
Arte;  

Contratação de um profissional na área de Fonoaudiologia (imediato); 

 

INDUSTRIA E COMERCIO:  

Dar continuidade nas parceiras com as empresas nos cursos 
profissionalizantes das áreas afins; 

Fazer parcerias com o comercio Local para reabertura da Associação 
Comercial;  

Buscar instalação de novas Empresas na cidade para Geração de Empregos 
usufruindo da duplicação da BR 376 saída para Apucarana e saída para 
Londrina (em fase de projeto), inclusive Pavimentando o Parque Industrial ate 
o acesso ao Trevo, isso devido aos índices apresentados pelo IBGE e 
IPARDES aonde nosso município apresenta um dos maiores índices de 
crescimento no Vale do Ivaí e do Paraná;  

Continuar com as Parcerias da Sala do Empreendedor juntamente com o 
SEBRAE Paraná, trazendo cursos, capacitação aos micro empreendedores na 
cidade; tendo também o Banco do Empreendedor formais e informais;  
(serviço este já executado);  

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 

Possibilitar a ida de agricultores a feiras regionais e eventos do setor na 
busca de parcerias, tecnologias e informações que permitam melhorias na 
cultura, propriedades e lucratividades;  

Montar uma Comissão para Reativar a Feirinha do Produtor, para levantar 
mais incentivo ao pequeno produtor rural;  

Viabilizar cursos de capacitação para o pequeno produtor rural com apoio 



técnico e sua família, para que possa aumentar sua renda; 

Promover Ações de conscientização sobre a importância da coleta seletiva 
do lixo; 

Desenvolver um programa Cidade Limpa, mantendo as vias publicas limpas, 
a partir de campanhas e leis especificas; 

   

ASSISTENCIA SOCIAL /CRAS: 

Continuar o Programa Municipal do Leite para crianças de 3 a 6 anos, Idosos 
e crianças Especiais (criado 1997); 

Implantação de um sistema Informatizado para atender todas as demandas e 
acompanhamento da área Social do Município; Cras, Assistência Social, 
tendo como objetivo o gerenciamento, gestão e controle dos serviços, 
ofertados pelo órgão gestor, pela proteção social básica e proteção social 
Especial; 

Contratação de psicóloga para atender toda a demanda da Proteção Social 
Especial (conselho Tutelar, mulheres Vitimas de Violência, prestadores de 
Serviços e outros) para que seja trabalhado de uma maneira melhor o 
rompimento de vínculos das famílias; 

Aquisição de um ônibus para transporte dos idosos em seus passeios, 
cursos e atividades relacionadas ao Grupo Vida Novas; 

Após a Reforma do Centro do Idoso, Equipar com Mobiliários como cadeiras, 
mesas e demais equipamentos para realização de suas atividades; 

Intensificar as Políticas Públicas da Assistência Social em Convênios com as 
esferas Federal e estadual; 

Realizar ações Descentralizadas no território, através da utilização da Van (ja 
existente) ofertando serviços, campanhas e ações comunitárias nos bairros 
mais distantes; 

Contratação de um profissional (Educador Social) para os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para acompanhar os grupos; 

Apos a Reforma do Prédio, Adquirir Mobiliários novos para a secretaria de 
Assistência Social, Conselho Tutelar e Cras;  



Continuar as entregas de Ovos de Páscoa e brinquedos de Natal para todas 
as crianças do Município;  

Continuar com as atividades semanais realizadas para o grupo da 3º idade e 
os bailes da miss e mister 3º idade; 

Continuar a entrega das Cestas Básicas Mensalmente para as famílias em 
situações de Risco e Vulnerabilidade Social;    

Buscar parceiras com o Governo do Estado (COHAPAR) para a Construção 
de Novas Moradias para atendimento de famílias em Situação de Risco e 
Vulnerabilidade Social ( Prefeitura ja possui terrenos). 

Manter o apoio ao Projeto do Karatê Takai Karate Mauá (que hoje encontra-se 
instalado na Biblioteca Cidadã); 

Adquirir mobílias para o Salão da Lagoa Bonita, como mesas e cadeiras, para 
um melhor atendimentos da comunidade em seus eventos familiares;   

 

EDUCAÇÃO: 

Buscar convênios FNDE para construção de uma Escola Municipal na Região 
que da acesso ao Conjunto Inacy Santana e Lagoa Bonita na qual esta tendo 
um grande aumento da população nessa região; 

Buscar parceiras com FNDE para construção da quadra esportiva na Escola 
Maria Baueb Jamus e Escola Paulo Haruo Sato (projetos estes já inseridos no 
PAR) 

Construção de Centro de Educação Infantil para atendimento da Vila e Santa 
Maria ( projetos sendo inserido no PAR); 

Continuar o Programa do transporte Universitário para cidades Vizinhas 
(criado em 2011) 

Reorganizar a Estrutura Pedagógica, para promover mudanças no 
desempenho educacional e melhoramento do IDEB (Índice de 
Desenvolvimento Educação Básica); 

Manter a contratação de estagiários nas áreas afins, para estagiar e 
assessorar suas funções afins; 

 



Continuar com a doação de uniformes Escolares para todas as crianças da 
Rede Municipal de ensino; 

Continuar a parceria com o Colégio Estadual João Plath suas demandas para 
benefícios dos alunos; 

Permanecer com a manutenção do FUNDEB com a APAE, cedência de 
funcionários, merenda escolar, ônibus, e afins; 

Contratar Empresas de Cursos Profissionalizantes para atender os jovens 
Estudantes do Colégio Estadual João Plath e Colégio Estadual Vilson 
Miranda;  

Resgatar os momentos Culturais como Festival Folclórico, com jurados e 
premiações entre as Escolas Municipais, particulares, APAE e Colégios 
Estaduais, com intuito de fortalecer e incentivar os trabalhos feitos pelos 
nossos artistas, e apreciação das danças pelos seus familiares.  

Introduzir além do lanche dos alunos nos seus receptivos horários, servir 
café da manhã/ ou café da tarde; 

Após as reformas de todas as escolas, Adquirir mobiliários (como carteiras, 
cadeiras e armários, e outros) para todas as Escolas Municipais; 

Adquirir Brinquedos didáticos e pedagógicos para o Centros de Educação 
Infantil E APAE, para um melhor  

Contratação de Imediato de atendentes de berçário de acordo com a demanda 
( assim que retornar as aulas ) 

Reestruturar e melhorar os atendimentos com psicóloga, fonoaudióloga e 
psicopedagoga do CETEA (Centro Especializado do Transtorno Espectro 
Autista), implantado em 2019, no qual atende crianças e adolescentes 
Autista; tornando lei municipal; buscando sempre respeito e dignidade para 
todos; 

Contratação de fonoaudióloga e assistente social para ampliar os 
atendimentos da demanda equipe multidisciplinar da secretaria de educação 
ja existente (composta por psicóloga, psicopedagogas, nutricionistas e 
pedagogas); 

Manter os investimentos em merenda escolar, equipamentos e materiais 
didáticos; 

 



 

ESPORTE, CULTURA E LAZER:  

Revitalizar e Construir o fechamento e pintura da quadra da Vila Maria, e 
reforma do Parque Infantil;  

Construção de um campo de Futebol Society ou quadra nas proximidades do 
Conjunto Inancy Santana e Residencial Lagoa Bonita; 

Construção de Parque playground em madeira nas proximidades do Salão da 
Lagoa Bonita; 

Revitalizar a Academia ao Ar livre já existente na Lagoa Bonita, para 
promover o bem estar e saúde da população;  

Manter os ensaios da Fanfarra Municipal Sinfonia da Serra semanalmente 
resgatando os valores culturais do município; 

Promover Eventos esportivos e de recreação entre parcerias com as escolas 
e os professores de Educação Física com as crianças e adolescentes da 
cidade, incentivando a competição e a prática esportiva; 

Reativar os Festivais Culturais para o encontros das famílias da nossa 
comunidade; 

Construção dos Vestiários e Reforma do alambrado do Estádio Municipal 
Gauchão;  

Manter o incentivo ao Esporte de Alto rendimento tanto no Futsal quanto no 
Atletismo;  

Instalar Iluminação no Campo Futebol Suíço no Vila Rural Nova Esperança, 
para um melhorar a pratica esportiva dos moradores da Vila;  

Continuar dando total ao apoio aos atletas do Atletismo em Competições 
Regionais e Estaduais; 

Melhorar os equipamentos da sala de informática da Biblioteca Cidadã com 
computadores modernos, impressora e internet para que os alunos possam 
usufruir do espaço como um todo;  

Pintura da pista de Skate e construir um espaço para Basquete de Rua ao 
lado do Campo Society, tendo como principio a inclusão Social entre todos;  

  



SEGURANÇA: 

Instalar Câmeras de seguranças nas entradas dos bairros e principais ruas da 
cidade, oferecendo mais segurança aos moradores; 

Construção de guarita/ módulo com sala de monitoramento das câmeras de 
seguranças instaladas nos principais bairros;  

Continuar o apoio a e parceria com a Polícia Militar. 

   

 

 


