INTRODUÇÃO
Este Plano apresenta as principais propostas dos
candidatos a prefeito, Primis de Oliveira, e vice prefeito,
Rubens Martins de Oliveira, da coligação “Experiência e
Amor por Godoy Moreira”, composta pelos partidos PSD e
PTB, para a administração municipal no período 2021 a
2024.
O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido
a partir da experiência adquirida ao longo da trajetória
política dos candidatos, que já exerceram funções como
vereador, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito,
respectivamente.
O Plano traduz o anseio de uma gestão realmente
comprometida com a população de Godoy Moreira, sem
que haja promessas inexecutáveis. Propostas que
vislumbram
um
amplo
desenvolvimento
social,
contemplando todos os setores públicos.
A Proposta de Governo, apesar de obrigatória desde 2009,
por força da lei 9.504/97, é um documento de extrema
importância para que o candidato possa expor suas ideias
e seus compromissos junto à futura administração, além
de registrar que os compromissos firmados em sua maioria
serão cumpridos, desta forma o eleitor pode usar este
documento para se informar a respeito das ideias e das
prioridades de cada candidato, já que se trata de um
documento público, mantido pelo TSE, tornando-se uma
ferramenta de cobrança da sociedade junto ao prefeito
eleito.
Outrossim, o plano de governo não deve ser a única
ferramenta analítica de um candidato, mas sim, uma das

ferramentas para formação de opinião e escolha. Cabe
ressaltar que este Programa não se configura uma ideia
acabada ou imposta, mas apenas um esboço das
principais ações a serem empreendidas, estando aberto a
outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da
campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a
administração se abrirá à participação da comunidade.
“Quando os justos florescem, o povo se alegra.”
Provérbios 29:2

Propostas de Governo
As propostas serão apresentadas para cada uma das
principais áreas de foco deste Plano de Governo e
consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes,
as metas e os projetos que a compõem.







Diagnóstico: analisa os avanços observados na
cidade e os principais desafios a serem enfrentados
nos próximos anos para a área em tela.
Diretrizes: apresentam o desdobramento dos
Objetivos Centrais do Governo para a área em
questão.
Metas: detalham os objetivos táticos a serem
perseguidos em cada área alinhados com as diretrizes.
Projetos: são as ações práticas que, em conjunto,
permitirão atingir as metas.

“A maior necessidade de um Estado é a de
governantes corajosos”.

Johann Goethe

–
I - EDUCAÇÃO E CULTURA

✓ Construção de prédio próprio para Escola Municipal, com espaço para
atendimento aos alunos no contraturno;
✓

Implantação de programa de Saúde Bucal nas escolas;

✓

Substituição de quadros negros por lousas brancas;

✓

Manter a distribuição de uniformes e materiais escolares aos alunos;

✓

Distribuição de uniformes padronizados aos professores municipais e

funcionários da escola; - Manutenção da frota escolar;
✓

Aquisição de materiais pedagógicos;

✓

Inserção de oficinas de música, literatura e reforço escolar;

✓

Implementar projeto de informatização nas escolas;

✓ Aquisição de Notebook para os professores da rede municipal, como
ferramenta de auxílio na preparação das aulas e criação de atividades no ambiente
virtual;
✓

Ampliar a oferta de cursos e capacitações aos professores;

✓ Melhorar a qualidade da merenda escolar com aquisição de produtos da
agricultura familiar;
✓ Implantação de atendimento de Fonoaudiologia e Psicologia na secretaria de
Educação para acompanhamento dos alunos;
✓ Incentivo a Fanfarra Municipal, com renovação de uniformes e manutenção dos
instrumentos;
✓

Realização dos jogos escolares municipais;

✓ Instalação de aparelhos de ar condicionado na Casa da Cultura e nos
ambientes escolares que ainda carecem;
✓ Incentivo às comemorações anuais como Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos
Pais e Dia das Mães;
✓ Implantação do programa Corpo em Ação que viabiliza de forma gratuita à
população aulas de dança coletiva (ex. Zumba);
✓

Incentivo às comemorações da Festa do Padroeiro São Francisco de Assis;

✓

Incentivo a Companhia de Folia de Reis;

✓

Incentivo à realização da JULIFEST;

✓ Realização de eventos culturais, como peças de teatros, oficinas, recitais e
outras atividades na Casa da Cultura;
✓

Criar um calendário cultural do município;

✓

Promoção das festas em comemoração ao aniversário da cidade;

✓ Criação do Prato Típico de Godoy Moreira, para que seja evidenciado nas
festas de aniversário, como forma de se criar um atrativo turístico e identidade local;
✓ Promover Natal Encantado de Godoy Moreira, com chegada do Papai Noel e
distribuição de brinquedos para às crianças.

“Se você acha que educação é cara, experimente
a ignorância”.

Derek Bok

II - SAÚDE
✓ Construção de uma sala adequada para que os pacientes aguardem com
conforto a saída do transporte para consultas e exames em municípios da
região, com café da manhã.
✓ Construção de sala blindada para instalação do aparelho de Raio-X.
✓ Garantir cursos de aperfeiçoamento e capacitação aos profissionais de saúde;
✓ Contratação de mais profissionais de saúde, para melhor atendimento da
população;
✓ Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso);
✓ Incentivo a realização de atividades durante as campanhas Agosto
✓ Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo e Vacinação;
✓ - Implantar clínica de castração de animais abandonados (cães e gatos de rua),
para não aumentar o número de animais na cidade.
✓ Ampliar a oferta de exames gratuitos à população;
✓ Ampliar a oferta de consultas com especialistas;
✓ Inserir novas especialidades médicas no quadro do SUS, buscando parcerias
em clínicas e hospitais da região e do estado;
✓ Ampliar as rotas do transporte sanitário para que mais pacientes possam ser
atendidos;
✓ Ampliação da oferta de medicamentos na Farmácia Municipal;
✓ Garantir à toda população acesso a saúde de qualidade;
✓ Implantação do Programa “Sorria Godoy Moreira” com a oferta de atendimento
odontológico e confecção de próteses dentárias gratuitas;
✓ Apoio as ações em combate a dengue;
✓ Reforma e manutenção de todas as unidades de saúde com novos
equipamentos para melhor atender a população.
✓ Convênios com casas e clinicas para reabilitação para dependentes químicos;
✓ Implantar o Programa Saúde Bucal na Escola;
✓ Apoio as reuniões das gestantes buscado parceiras para entrega de kits;

“A saúde e a alegria promovem-se uma à outra.”
(Joseph Addison)

III - ESPORTE

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Incentivo às escolinhas esportivas;
Aquisição de uniformes oficiais do município para todas as modalidades
Incentivo à participação das equipes locais em jogos regionais e estaduais;
Realização de campeonatos e torneios nos bairros rurais e na cidade;
Manutenção e melhorias nos espaços esportivos;
Construção de Pista de Caminhada;
Construção de Pista de Laço Municipal e incentivo as pistas já existentes;
Instalação de Academias ao Ar Livre em novos pontos da cidade e em bairros
rurais;
Instalação de Parquinho Infantil Público em novos pontos do município, nos
distritos de Bananeira e Ferradura e na Vila Rural.
Aquisição de materiais esportivos;
Apoio aos atletas que representam o município em competições Estaduais e
Regionais;
Construção de vestiários e banheiros, manutenção e reformas nos existentes;
Proteção com rede nos campos que compõem as praças esportivas
municipais;
Construção de quadra de areia;
Construção de pista de skate;
Apoio a realização de gincanas de motos;
Criar circuito de ciclismo;

“O esporte é a ferramenta de inserção social mais
eficaz, pois o resultado é imediato e as
transformações são surpreendentes”.
Leandro Flores

IV - AGRICULTURA
✓ Execução do Plano Municipal da Agricultura através incentivo ao
Agricultor Familiar;
✓ Incentivo à Associação de Produtores Rurais, com celebração de
convênio de repasse, para baixar o custo da hora/máquina para os
pequenos produtores;

✓ Manutenção de pontes e bueiros nos bairros rurais;
✓ Priorizar a manutenção das estradas rurais e carreadores de acordo
com as leis em vigor;
✓ Manutenção da frota pública do setor rodoviário;
✓ Incentivo à Piscicultura, Sericicultura, Fruticultura, Avicultura,
Bovinocultura de Leite, entre outras atividades agrícolas, com
orientação técnica;
✓ Manter a parceria com a COAPROCOR;
✓ Incentivo ao Turismo Rural com à criação de rotas e paradas rurais
para atrair turistas;
✓ Buscar parceria com a Cohapar e Caixa para a construção de novas
unidades habitacionais rurais;
✓ Perfuração de novos Poços Artesianos em bairros que ainda não existe
e Ampliação de rede de abastecimento de água nos bairros;
✓ Incentivar a Realização de cursos e reuniões técnicas para que as
famílias de pequenos agricultores possam se qualificar mais e buscar
novas oportunidades de renda;
✓ Buscar parceria com o Governo do Estado para maior apoio a
fruticultura e sericicultura (bicho-da-seda);
✓ Realização de Convênios com o governo do Estado e Governo
Federal, para Aquisição de insumos (adubo e calcário), mudas
frutíferas, equipamentos, maquinários, para atendimento aos
pequenos produtores;
✓ Incentivo à busca de novas tecnologias para o campo com a
contratação de técnicos, participação em eventos e visitas técnicas em
outros municípios;
✓ Realizar parceria com a Associação dos Catadores de Recicláveis para
Manutenção do Aterro Sanitário.

“É nobre aliar agricultura e respeito ao meio
ambiente”
Nocian

V – INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA, GERAÇÃO DE RENDA,
HABITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
✓ Aquisição de terrenos para Construção de Barracões industriais no
sentido de atrair novas parcerias para geração de emprego;
✓ Criação de projeto para desenvolvimento de pequenas industrias para
geração de emprego;
✓ Incentivo ao comércio local para realização de promoções para
fomento das vendas;
✓ Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da
cidade;
✓ Buscar parceria com o Governo do Estado para aumentar o número do
efetivo policial e contar com policiais 24hrs no município, além da
aquisição de viatura nova para o trabalho;
✓ Pavimentação com pedras irregulares no bairro Ferradura, Vila Rural e
outras localidades;
✓ Pavimentação asfáltica, com pedra irregular e blocos sextavados em
ruas da cidade;
✓ Recapeamento asfáltico nas ruas que necessitar;
✓ Construção de pontos de ônibus ao longo da Rodovia PR650;
✓ Instalação de internet gratuita (WIFI) em pontos estratégicos da cidade;
✓ Revitalização da iluminação pública com a substituição das lâmpadas
para LED;
✓ Revitalização da galeria de águas pluviais e ampliação das redes de
escoamento;
✓ Buscar parceria com a Caixa e Cohapar para construção de novas
casa populares na cidade;
✓ Andamento no projeto de melhorias na PR-650, nos pontos de
alagamento;
✓ Buscar convênio para revitalização do Portal de Entrada da cidade;
✓ Apoio na geração de renda (crocheteiras).
✓ Ativação da associação das costureiras para a geração de renda;
✓ Revisão do Plano de Carreira dos servidores públicos municipais;
✓ Oferta de uniformes padronizados para todos os servidores públicos;

“A parte mais importante do progresso é o desejo de
progredir”.
Sêneca

VI – ASSISTÊNCIA SOCIAL
✓ Aquisição de ônibus específico para a secretaria de Assistência Social
para que os usuários dos programas possam ser transportados para
atividades de recreação e lazer fora dos limites do município,
principalmente o grupo da Terceira Idade;
✓ Viabilizar cursos de capacitação para os profissionais da Assistência
Social;
✓ Ofertar cursos para desenvolvimento do trabalho social com as
famílias, de forma a prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade
de vida;
✓ Apoio as campanhas de combate e prevenção de Violências; Abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes; Violência doméstica
contra a mulher; Violência contra o Idoso e trabalho infantil e
dependências químicas (álcool e drogas);
✓ Implantação do programa Ginástica da Melhor Idade, onde a proposta
é que um profissional de Educação Física realize aulas de ginástica
com a terceira idade, melhorando assim a mobilidade e a qualidade de
vida;
✓ Apoio e incentivo às ações de integração da Pessoa com Deficiência;
✓ Apoio e ampliação da oferta de oficinas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para melhorar a qualidade de vida das
Crianças, Adolescentes e Idosos.
✓ Ampliação da oferta das oficinas e bailes destinados aos idosos para
estimular o convívio com a comunidade e combater o isolamento social
na terceira idade;
✓ Apoio e ampliação de atividades como: passeios, festivais e gincanas
desenvolvidos com as crianças, adolescentes e idosos do Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
✓ Parceria com instituição de longa permanência para atender idosos
que não dispõem de condições para permanecer com a família, com
vivência em situações de violência e negligência, em situação de rua e
de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
✓ Disponibilizar funcionário para atendimento nas demandas dos
serviços do INSS;
✓ 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;
✓ Capacitação dos conselheiros tutelares para melhor atuação em suas
funções;
✓ Revisão do plano de carreira dos Servidores Públicos Municipais;

✓ Doação de Cesta Básica as famílias carentes, de acordo com avaliação
da equipe da Assistência Social;
✓ Oferta de uniformes padronizados para os servidores da assistência e
demais servidores públicos;
✓ Ampliação da oferta dos benefícios eventuais (cesta básica, auxilio
natalidade, auxilio funeral e aluguel social) conforme lei em vigor;

“O conhecimento humanista produz ideias. As ideias produzem
sonhos. Os sonhos transformam a sociedade”

Augusto Cury

VII – MEIO AMBIENTE
✓ Ampliação do Barracão de triagem para melhorar a separação correta dos
materiais recicláveis;
✓ Criação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis para
formalização de convênio, oportunizando a geração de renda;
✓ Readequação do Aterro Sanitário;
✓ Instalação de lixeiras de coleta seletiva em vários pontos do município e
bairros;
✓ Criar e implantar o Conselho do Meio Ambiente;
✓ Conscientizar através de programa contínuo a educação ambiental;
✓ Reestruturar a arborização do município;
✓ Conscientizar os proprietários de terrenos baldios quanto a limpeza dos
mesmos;
✓ Buscar recursos para viabilização de construção de Parque Ecológico;
✓ Reorganizar o serviço de Limpeza Pública do município;
✓ Promover eventos e palestras para conscientização da população em
geral sobre a meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;

“Cuidar, guardar, preservar o meio ambiente
responsabilidade de todos nós”. Marcos Alves de Andrade

