
 

COLIGAÇÃO  

 

“BORRAZÓPOLIS CADA VEZ MELHOR” 

  

PDT-REPUBLICANOS-DEM-PSC-PL-PP-PTB 

 

 

PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

2021-2024 

 

 

Prefeito: DALTON  

Vice: MARCELÃO 
 



COLIGAÇÃO “BORRAZÓPOLIS CADA VEZ MELHOR” 

  

PDT-REPUBLICANOS-DEM-PSC-PL-PP-PTB 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 2021-2024 

 

Prefeito: DALTON – Vice: MARCELÃO 

 

“As melhores obras a serem realizadas por um governante não são as possíveis de serem inauguradas, mas são 

as que promovem a dignidade do povo” 

 

“Ouvimos as pessoas e através desse diálogo construímos nossas propostas que representam um trabalho de 

respeito e seriedade para que Borrazópolis seja cada vez melhor”  

 

GERAÇÃO DE EMPREGOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 Apoiar as iniciativas de criação de empregos no município, fortalecendo as agroindústrias familiares, 

como forma de promoção de renda; 

 Proporcionar Infraestrutura adequada para instalações de empresas em nosso município; 

 Construção de Barracões industriais; 

 Projeto de doação de terrenos para pequenas e grandes indústrias; 

 Buscar a instalação de escola para qualificação de mão-de-obra para atender a demanda de produção 

do município, com cursos de capacitação técnica; 

 Incentivar a ampliação e implantação de empresas e indústrias locais; 

 Implantar o projeto Primeiro emprego e Jovem aprendiz; 

 Buscar cursos de empreendedorismo e capacitação do SEBRAE, SESC e SENAC. 

 Melhorar os incentivos fiscais para os micros empreendedores locais,  

 Buscar parcerias com grandes empresários para abrir filiais no município; 

 Implantar a Agência do Trabalhador; 

 Apoiar as famílias que vivem da agricultura para que possam ter rendas alternativas com a produção 

de alimentos, tendo como opção o fornecimento desses alimentos para a merenda escolar e assim 

cumprir a Legislação que trata da obrigatoriedade de aquisição de gêneros da merenda escolar de 

produtores locais; 

   Incentivar e desenvolver o comércio local; 

   Apoiar a Associação Comercial de Borrazópolis; 

   Realizar o “Natal Iluminado” buscando resgatar o espírito Natalino através da decoração e de eventos 

organizados pela Prefeitura Municipal juntamente com o comércio. 

 

INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 

 

 Reformar e ampliar o Clube da Cultura; 

 Viabilizar a construção de uma cobertura no Ponto de Táxi; 

 Construir uma abertura no canteiro enfrente ao Hospital Municipal, para que o mesmo seja utilizado 

como RETORNO OPERACIONAL das Ambulâncias; 

 Reativar a FONTE LUMINOSA no Cristo Redentor; 

 Revitalização e modernização do Calçadão do Cristo; 

 Implantar quebra molas dentro do perímetro urbano e redutores de velocidade nas entradas da cidade; 

 Implantar um projeto de jardinagem das praças e canteiros da cidade; 

 Instalar um PLAYGROUND infantil na Praça da República; 

 Adquirir novos brinquedos e reformar o Parquinho das crianças; 



 Implantar o projeto “BORRAZÓPOLIS EM AÇÃO” que irá levar os serviços públicos de modo 

pontual aos diversos bairros de nossa cidade com o apoio de voluntários da comunidade; 

 Manutenção do asfalto nos trechos danificados; 

 Realizar projeto de arborização das ruas, com plantio de árvores adequadas ao espaço urbano e 

substituição das árvores danificadas; 

 Incentivar a construção e reforma de calçadas, uma vez que grande parte desses espaços não está 

adequada à passagem de pedestres ou cadeirantes; 

 Instalar PLAYGROUNDS próximos aos conjuntos habitacionais; 

 Reformar o Centro de Convivência dos Idosos; 

 Manutenção e Reforma dos aparelhos das Academias ao ar livre; 

 Manter a sinalização de trânsito conforme o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro; 

 Viabilizar recursos para a Construção de uma “CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO” para dependentes 

químicos. 

 Aquisição de um caminhão apropriado para a coleta de lixo; 

 Melhorar a infraestrutura das barracas de cachorro quente da Praça da República; 

 Construir um portal de boas vindas nas entradas da cidade. 

 Construir abrigos nos pontos de ônibus onde os pais e suas crianças esperam o transporte escolar; 

 Revitalizar a quadra de areia e o Salão Comunitário da Vila Nossa Senhora de Lourdes; 

 Adquirir um PLAYGROUND infantil e uma academia ao ar livre para a Vila Nossa Senhora de 

Lourdes. 

 

            AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA e MEIO AMBIENTE 
 

 Priorizar o melhoramento das estradas rurais com limpeza de canaletas, levantamento, cascalhamento 

e compactação, para viabilizar o escoamento da produção, diminuir custos e dar conforto aos usuários; 

 Buscar formas de resolver e melhorar o acesso dos carreadores rurais; 

 Implantar programa de inseminação artificial de bovinos e suínos para a melhoria dos rebanhos, 

adquirir conjunto de equipamentos, kit completo para realização de inseminação artificial; 

 Apoiar a construção de granjas e estufas, com melhoria de acesso à propriedade, terraplanagem e 

assistência técnica; 

 Buscar a implantação de programa de aquisição de Calcário por meio de convênio entre a Prefeitura e 

o Governo do Estado; 

 Promover por meio de contratos/convênios com veterinários locais a castração de animais de rua; 

 Promover campanhas de conscientização sobre o respeito à vida dos animais; 

 Implantação de um viveiro municipal de mudas para produção de mudas frutíferas para os 

agricultores, arborização urbana e parceria com o Instituto de Águas e Terras para mudas nativas 

visando à recuperação e reflorestamento de nascentes e córregos; 

 Apoiar as famílias que vivem da agricultura para que possam ter rendas alternativas com a produção 

de alimentos, tendo como opção o fornecimento desses alimentos para a merenda escolar e os projetos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal em parceria com o IDR-Paraná IAPAR/EMATER; 

 Incentivar a produção de frutas por meio da aquisição e distribuição de mudas de espécies frutíferas, 

legumes e outros produtos a partir de métodos orgânicos; 

 Incentivar a bovinocultura de leite com melhoramento genético do rebanho pela inseminação 

artificial, bovinocultura de corte com suporte técnico e apoio ao abatedouro municipal e melhoria dos 

carreadores para retirada dos animais, apoio também para as cadeias da suinocultura, piscicultura, 

apicultura e outros, dando suporte para o fortalecimento das culturas já existentes, pois Borrazópolis 

tem potencial, visto que temos uma indústria de Doce de Leite e condições de implantação de novas 

fábricas para processamento da produção local; 

 Apoiar as Associações de Produtores Rurais e o Sindicato, buscar recursos para infraestrutura, 

(máquinas, equipamentos, barracões, etc.); 



 Buscar a Implantação do "Café da Manhã" para os trabalhadores rurais (cortadores de cana e outros) 

por meio da cozinha/padaria comunitária. 

 Melhorar a infraestrutura da Feira Livre do Produtor, com incentivo a montagem de mais barracas, 

visando um meio de valorização de nossas produções locais sendo: artesanais, gastronômica e de 

frutas, legumes e verduras. 

 Buscar parcerias com o Governo Estadual, utilizando a estrutura do Colégio Estadual do município 

para implantar cursos técnicos na área de agropecuária e meio ambiente. 

 Apoiar e incentivar o projeto de proteção e revitalização das nascentes/minas no município de 

Borrazópolis; 

 Incentivar e apoiar a implantação de novas agroindústrias no município e apoiar a regularização das 

agroindústrias existentes, oferecer suporte técnico especializado aos produtores para viabilizar a 

comercialização de seus produtos; 

 Viabilizar a implantação do "Mercado do Produtor Rural e Central de Distribuição da Produção" 

 Segurança Rural - Buscar em parceria com os órgãos de segurança formas de oferecer e facilitar o 

acesso e comunicação com a Polícia Militar local; 

 Criar sistema de Protocolo para filtrar, organizar e avaliar os pedidos dos agricultores e da população 

sobre demandas de serviços solicitados pelos munícipes à Prefeitura; 

 Ampliar repasse ao FUNDAB (Fundo de Desenvolvimento da Agricultura) para aumentar o número 

de projetos de incentivo econômico da agropecuária municipal; 

 Criar formas diferenciadas de atendimento à saúde para a população residente na zona rural para 

minimizar os transtornos de deslocamento principalmente para aqueles que moram longe da cidade e 

não possuem veículo próprio para se locomover; 

 Promover através da Assistência Social do município em parceria com os órgãos Estaduais, palestras e 

eventos visando à sucessão familiar por meio de metodologias para inserir o jovem no trabalho, 

administração e renda da propriedade para evitar o êxodo rural e a saída dos jovens do negócio da 

família em busca de novas oportunidades; 

 Adquirir novas máquinas de triagem e compostagem, para processamento do lixo, melhorando assim 

o aproveitamento e destino do lixo. 

 Apoiar e ampliar ações na usina de triagem e compostagem; 

 Continuar com o convênio da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, mantendo e 

apoiando suas ações. 

SAÚDE 

 

 Equipar e manter o Hospital Municipal, com aparelhos de Aparelho de Raio X e Ultrasonografia; 

 Contratar médicos especialistas para atendimento nas UBS (Neurologistas, ortopedistas, pediatras, 

ginecologistas, etc.); 

 Organizar o sistema de agendamento de consultas, de modo que as pessoas possam ser atendidas com 

rapidez e eficiência, ampliando a contratação de vagas junto ao Consórcio de Saúde e o Governo do 

Estado; 

 Ampliar o atendimento de fisioterapia, com foco nos atendimentos domiciliares, para os acamados ou 

idosos, que não podem se locomover até o consultório.  

 Organizar uma equipe para acompanhamento da saúde bucal, com realização de projetos de 

prevenção; 

 Prestar apoio aos programas de prevenção de doenças, com enfoque em ações nos domicílios, em 

especial para pacientes em situação de vulnerabilidade; 

 Intensificar o combate a dengue; 

 Dar especial atenção à saúde das pessoas idosas (acompanhamento e prevenção); 

 Adquirir aparelhos para a realização de exercícios físicos com acompanhamento especializado, como 

parte de um programa para a prevenção de doenças comuns na terceira idade;  

 Melhoria no atendimento farmacêutico com aumento da variedade de medicamentos distribuídos à 



população; 

 Implantar plano de carreira, cargos e salários para todos os profissionais que atuam na área da saúde;  

 Fornecimentos de medicamentos no Hospital, mesmo durante a noite, sábados, domingos e feriados. 

 Apoio as Gestantes com programa de Pré e Pós Natal;  

 Buscar instalação de uma sala de cirurgia com médicos especialistas e com capacitação em pequenas 

cirurgias e cesariana.  

 Melhorar e agilizar o atendimento para os que precisam de exames laboratoriais; 

 Instalar uma sala de UTI fixa no Hospital Municipal; 

 Ampliação do atendimento das equipes de Saúde Bucal, com atendimento em horários alternativos, 

garantindo o acesso a toda a população; 

 Disponibilizar uma cadeira confortável e apropriada para os acompanhantes dos hospitalizados; 

 Manter e ampliar o convênio com o SAMU regional com sede em Faxinal; 

 Manutenção do Programa Saúde nas Escolas, realizando ações de promoção a Saúde e prevenção de 

doenças; 

 Apoiar o Programa PSF dando melhores condições de trabalho; 

 Apoio e aperfeiçoamento do PSF Rural, com visitas periódicas da equipe de Saúde; 

 Implantar o Programa de capacitação continua para profissionais da saúde; 

 Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 

de endemias; 

 Ampliação da Sala de Fisioterapia com equipamentos modernos e eficazes; 

 Ampliar o atendendimento de fonoaudiologia; 

 Participação do Conselho Municipal de Saúde nas decisões e realizações da Secretaria de Saúde; 

 Dar suporte técnico/capacitação para equipe de Vigilância Sanitária; 

 Ampliar o atendimento de profissionais especializados, tais como: psicólogos, geriatras, etc.; 

 Melhorias nas condições de trabalho dos profissionais da saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 Buscar a implantação do CREAS – disponibilizando equipe técnica: assistente social, psicóloga e 

advogado para o atendimento a situações de pessoas com direitos violados; 

 Executar a lei municipal de benefícios eventuais que contempla a entrega de enxovais para gestantes 

em situação de vulnerabilidade; 

 Apoio as entidades que trabalham para a prevenção e recuperação de dependentes químicos, buscando 

parcerias/convênios com clínicas ou casas de recuperações do município e região, disponibilizando 

números maiores de vagas para atendimento do dependente químico. 

 Ofertar mais cursos livres e de artesanato pelo CRAS, com a criação da casa do artesanato para a 

organização de feiras com a comercialização dos produtos gerando melhoria da renda das famílias; 

 Implantar um laboratório de informática com a oferta de cursos de capacitação; 

 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca ativa para incluir 

pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à informação; 

 Promover o apoio aos conselheiros tutelares do município; 

 Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento prioritário.   

 Incentivar programas de referência da pessoa em situação de risco.  

 Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social;  

 Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, juntamente com comunidade e a 

igreja como parceiras na construção de uma sociedade comprometida com o bem comum; 

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer e 

Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família; 

 Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de violência familiar, abuso, 



maus tratos, exploração sexual; 

 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que realizem trabalho com este segmento; 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoas com deficiência, pelo poder 

público e pela iniciativa privada; 

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência; 

 Aplicar o Estatuto das pessoas com deficiências e oportunizar sua inclusão; 

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos;  

 Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, com oferta de serviços e 

atividades de convivência, incluindo atendimento específico aos que estão em situação de 

vulnerabilidade.     

 

EDUCAÇÃO 

 

 Transporte para os estudantes universitários; 

 Revisar e potencializar o plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

incentivando a realização de cursos de graduação, pós-graduação e mestrado; 

 Instituir plano de formação continuada, oportunizando aos educadores o crescimento profissional e 

pessoal (buscando parceria com as Universidades); 

 Revisar e potencializar o Plano Municipal de Educação; 

 Ampliar as escolas do município, tendo em vista o programa do PDT do Paraná, de ofertar ESCOLA 

DE TEMPO INTEGRAL;  

 Construção de um anfiteatro para o ensino integral; 

 Melhorar as condições materiais das escolas, com a aquisição de recursos audiovisuais; 

 Adquirir acervo bibliográfico específico para os educadores; 

 Melhorar as bibliotecas das escolas, adquirindo novos volumes; 

 Realizar projetos de incentivo a leitura; 

 Garantir atendimento especializado a todos os alunos que forem encaminhados por meio das escolas 

para atendimentos da equipe multidisciplinar;  

 Centralizar o atendimento da equipe multidisciplinar; 

 Dar condições com formações continuadas para a equipe pedagógica em exercício para 

desenvolvimento e alcance das metas estabelecidas coletivamente. 

 Apoiar projetos que visem à melhoria efetiva da aprendizagem; 

 Garantir aos alunos o aprendizado da informática com acesso a internet, implantando laboratório de 

informática com cursos desde a iniciação ao profissional gratuitamente com apoio técnico; 

 Oportunizar aos jovens e adultos que não concluíram os estudos de 1ª a 4ª série o acesso aos estudos 

para depois ingressarem na EJA e assim conseguirem concluir o Ensino Médio; 

 Manter e ampliar o apoio a APAE; 

 Apoiar as instituições escolares estaduais e privadas; 

 Implantar sistemas de segurança por meio de instalação de câmeras,  

 Adquirir aparelhos de ar condicionados e implantar gradativamente nas salas de aula. 

 Adquirir aparelhos projetores multimídias e gradativamente instalar nas salas de aula. 

 Buscar parcerias com órgãos educacionais e a associação comercial local para implantação de cursos 

profissionalizantes pós-ensino médio, para preparação e capacitação da comunidade em geral para o 

mercado de trabalho 

 Ampliar a carga horária de atendimento da psicopedagoga e a contratação de uma psicóloga para 

desenvolver o trabalho de detecção de dificuldades de aprendizagem ou outros diagnósticos 

necessários já nos primeiros anos escolares, para melhor reconhecer e tratar a questão da reprovação, 

indisciplina, evasão escolar, apoio ao trabalho do professor, enfim, melhorando significativamente a 

qualidade de ensino ofertada; 



 Buscar parceria com o Governo Estadual, para desenvolver um projeto de aproveitamento do terreno 

ocioso aos fundos do Colégio Estadual José de Anchieta, visando construção de um espaço de eventos 

útil a toda comunidade; 

 Promover atividades de reforço escolar em contra turno;  

 Manter o plano de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores; 

 Promover capacitações para os demais seguimentos da educação: (secretárias, atendentes, zeladoras, 

cozinheiras e guardas) com palestras e Formações Continuadas; 

 Manter uma alimentação de boa qualidade com orientação de nutricionista; 

 Café da manhã e da tarde nas escolas municipais, no início do dia letivo para assim o aluno não ficar 

com fome até o recreio; 

 Manter os projetos com a Nutricionista local que incentive a alimentação correta, aumentando o 

consumo de verduras e legumes; 

 Melhoria dos veículos utilizados para o transporte escolar; 

 Aquisição de um veículo para a educação; 

 Disponibilização de veículo reserva para situações de emergência; 

 Buscar aquisição de ônibus reserva para atender as excursões didáticas e culturais; 

 Atualizar o acervo e informatizar a biblioteca municipal / cidadã; 

 Disponibilizar por meio de convênios, material escolar e uniforme para todos os alunos da rede 

municipal de ensino, de forma gradativa e sistemática;    

 Analisar a possibilidade de atendimento em período de férias escolares nos CMEIs, sem prejudicar as 

férias dos profissionais, mediante a contratação pelo Processo Seletivo Simplificado; 

 Adequar os espaços externos para recreação e outras atividades; 

 Analisar a possibilidade de ampliação do horário de atendimento dos CMEIs;  

 Asfaltar e iluminar o acesso ao CMEI Meu Pequeno Príncipe; 

 Ampliar o CMEI Irineuza Batista do Prado.  

  

SEGURANÇA 

 

 Apoiar as decisões do CONSEG (Conselho de Segurança) 

 Implantar a Guarda Municipal; 

 Montar um Sistema de monitoramento por câmeras; 

 Solicitar aos órgãos competentes o aumento do efetivo policial; 

 Solicitar do Governo de Estado mais uma viatura; 

 Melhorar o armamento e munição para os policiais; 

 Buscar a instalação pela Defesa Civil de um grupamento de Bombeiros Voluntários; 

 Intensificar a segurança preventiva junto às escolas; 

 Incentivar o retorno da Guarda Mirim. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Manter a clareza dos atos administrativos por meio da realização de audiências públicas e publicações 

periódicas das receitas e despesas empreendidas; 

 Implantação do setor de protocolo integrado e informatizado, visando agilizar os serviços prestados a 

comunidade; 

 Acessibilidade em órgãos públicos; 

 Contratação de convênio para a construção de novas casas populares, para a população de menor 

renda; 

 Readequar os horários dos estabelecimentos que trabalham no período da noite; 

 Rever a taxa de iluminação publica; 

 Democratizar a rádio comunitária do município; 



 Valorização dos Conselhos Comunitários em todos os setores, oportunizando autonomia nas 

execuções das ações propostas obtendo assim uma administração participativa e transparente; 

 Valorização do funcionalismo público por meio da reestruturação constante no Plano de Cargos e 

Carreira; 

 Ofertar cursos de capacitação para todos os funcionários com vistas a ofertar a promoção no Plano de 

carreira; 

 Valorizar e dar melhorias nas condições de trabalhos do servidor público em todas as suas atividades; 

 Elaborar e desenvolver um programa de atenção à saúde e segurança dos servidores; 

 Implementação do acesso de qualidade e de forma gratuita à internet em praças e escolas; 

 Buscar as melhorias públicas na infraestrutura dos núcleos suburbanos, em especial daqueles 

localizados no Bairro Fogueira (Coleta do lixo, iluminação pública, segurança, etc.) 

 Instalar placas de localização para todos os pontos da cidade e da zona rural. 

 

ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 

 

 Dar continuidade as escolinhas de treinamento de esportes de futsal e futebol de campo e criar as 

escolinhas de Basquete, voleibol, handebol e atletismo, em todas as categorias, descobrindo assim 

novos talentos individuais e coletivos; 

 Garantir pessoal técnico e material esportivo, bem como o apoio necessário para o desenvolvimento 

das atividades esportivas no município; 

 Participação em Jogos Oficiais do Estado: Abertos, Juventude, JAVI’s, Escolares e em outras 

competições regionais; 

 Apoiar as seleções que representam nosso município em competições, garantindo uniforme, 

transporte e bem estar dos atletas que fazem parte de nossas equipes; 

 Realizar campeonatos municipais e Inter Municipais em diversas modalidades e categorias; 

 Criar espaços de lazer para os jovens (música, dança e jogos); 

 Realizar o JAMB’S (Jogos Abertos do município de Borrazópolis); 

 Realizar a Corrida Pedestre e o Lotopé junto com a Festa de Aniversário do município; 

 Organizar passeios de Ciclismo; 

 Criar o Clube do Xadrez (Escola de Preparação), incentivando a prática da modalidade em todas as 

idades; 

 Apoio a todas as modalidades esportivas; 

 Realizar a “RUA FELIZ” periodicamente; 

 Construção de uma pista de skate; 

 Construção de uma quadra de areia nas proximidades do Lago municipal; 

 Revitalização das quadras esportivas inutilizadas; 

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso; 

 Realizar caminhadas orientadas na pista da caminhada para Obesos e hipertensos; 

 Realizar Festivais de academias e aeróbica em locais públicos para a população; 

 Implantar oficinas com aulas diversificadas de atividades corporais ao ar livre; 

 Buscar junto ao Governo Estadual recursos para a realização dos Jogos da Natureza; 

 Incentivo aos cursos livres de artes marciais (Karatê, Kung Fu, Capoeira, Jiu Jitsu, etc.) no município; 

 Manter, apoiar e incentivar a prática de atividades físicas para a Terceira Idade, com aulas de 

ginástica, passeios e outros tipos de entretenimento. 

 

CULTURA 

 

 Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos talentos nas diversas áreas da 

cultura; 

 Ampliar o projeto PLATAFORMA DANÇA, para atingir todas as crianças e jovens que gostam de 



dançar; 

 Apoiar a realização de eventos artísticos e culturais em escolas e outros espaços; 

 Proporcionar a formação de grupos de canto coral, disponibilizando profissional habilitado para essa 

função;  

 Realizar Festivais de Música, Teatro e Poesia; 

 Apoiar a Fanfarra Municipal Adulta e Mirim;  

 Valorização da história do município, criando a CASA DA MEMÓRIA; 

 Incentivar o aprendizado de instrumentos musicais diversos, com a oferta de aulas, de acordo com 

interesses e aptidões; 

 Formar o Conselho de Cultura com membros que representem à música, teatro, poesia, dança e artes 

plásticas; 

 Organizar o Calendário de Eventos do município; 

 Criar Projeto de Lei de incentivo à Cultura, alinhado ao governo Estadual e Federal; 

 Criar o Fundo para incentivo a Cultura; 

 Restabelecer o funcionamento da Biblioteca cidadã; 

 Estabeler espaços culturais adequados para os cursos de formação, de acordo com as áreas de Dança, 

teatro, música e artes plásticas. 

 

TURISMO 

 

 Apoiar o roteiro turístico na zona rural do município, no qual possam ser levados turistas por meio de 

expedições de off Road (circuitos de pedal para bikes, para caminhadas ecológicas, para encontros de 

trilheiros de moto); 

 Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do município; 

 Apoiar a realização da Caminhada Internacional na Natureza; 

 Realizar a FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO; 

 Promover o BAILE DA TERCEIRA IDADE; 

 Desenvolver o ECO TURISMO, Turismo Rural e Turismo Religioso, buscando parceiras e convênios 

com o Governo Estadual e Federal; 

 Valorizar os empreendedores do Turismo local, mediante benefícios fiscais na legislação tributária 

municipal; 

 Firmar parceria com a Associação Abas Largas na realização de eventos e na possível construção de 

um centro de eventos; 

 Instalar Placas com as informações necessárias para a localização dos pontos turísticos. 
 

 

 

“É preciso ouvir as pessoas!” 

“É preciso cuidar das pessoas!” 
 

 

“Determinação, dignidade, garra, trabalho, força de vontade e honestidade não nos faltam para lutar 

pela melhoria da qualidade de vida do povo de Borrazópolis. Temos conhecimento dos anseios e das 

necessidades de nosso povo e sabemos como resolver e onde buscar as soluções e por isso queremos 

trabalhar incondicionalmente para atender a todos. Acreditamos que podemos e vamos conseguir fazer 

com que Borrazópolis alcance o desenvolvimento que todos desejam”                                     

                                                                           

 

Dalton e Marcelão 


