
PLANO DE GOVERNO 

Educação - O futuro começa pelas crianças 

- Melhorias na estrutura física das escolas e creches; 

- Finalizar a construção da escola municipal; 

-Aquisição de ônibus escolares egarantia de transporte digno e eficiente aos 

estudantes; 

- Revisão do plano de carreira dos profissionais da educação; 

- Implantação de biblioteca digital municipal; 

- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

- Implantação de programa de informática aos professores para o auxílio ao 

preenchimento do LRCO (Livro de Registro de classe on-line); 

- Introdução de plano piloto de escola em tempo integral, visando o conteúdo 

curricular básico através do reforço escolar; 

- Manter as escolas rurais visando manter os alunos próximos de casa e 

valorizar as comunidades; 

- Continuação do material didático diversificado; 

- Aquisição de uniformes e material escolar para os alunos da rede municipal; 

- Priorizar e merenda escolar; 

- Inclusão de alimentos para crianças com alergias alimentares específicas; 

- Ampliação do CMEI Branca de Neve e aquisição de um parque infantil ( 

playground) com cobertura  do mesmo; 

- Manutenção de materiais e brinquedos pedagógicos nas escolas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saúde -  

- Convênios com hospitais; 

- Convênios com especialistas em várias áreas; 

- Valorizar os profissionais de saúde com a revisão dos salários e as devidas 

remunerações que cada um tem direito, assim como e rever o plano de 

carreira; 

- Manter o convênioscom laboratórios para realização de exames de rotina; 

- Criar e desenvolver programas para prevenção de doenças; 

- Adquirir novos veículos e realizar manutenção da frota do departamento de 

saúde sempre que necessário; 

- Construção ou ampliação de um consultório odontológico, para melhor 

atender a população; 

- Continuar o programa de prótese dentária e implante; 

-Continuar a entrega de medicamentos descritos pela Rename, pela Farmácia 

Municipal; 

- Cursos  e capacitação para os funcionários do Departamento da saúde; 

- Promoção de campanha itinerantes em todas as comunidades voltadas ao 

outubro rosa e agosto azul; 

- Continuação do programa ESF –(Estratégia  da Saúde da Família), 

continuando oatendimento Domiciliar. 

- Continuar o atendimento com a equipe médica nas localidades rurais; 

- Manter e melhorar o programa de vacinação; 

- Melhorar a estrutura dos Postos de saúde de todo município; 

- Construir  uma sala para  reuniões e outras atividades relacionados a saúde; 

- Melhorias dos equipamentos para sala de fisioterapia; 

 

 

 



 

 

Infraestrutura( Obras e Urbanismo) 

- Construção de casa populares para classe média e principalmente de baixa 

renda; 

- Melhorar e ampliar a iluminação pública, com substituição de lâmpadas de 

sódio e mercúrio por Lâmpadas de LED; 

- Melhorias nos cemitérios municipais; 

- Continuar as melhorias em infraestrutura nas comunidades rurais e urbanas  

com galerias, pedras irregulares, asfalto, calçadase meio fio; 

- Construção de academia ao ar livre nas comunidades que ainda não 

possuem; 

- Melhorar o Plano Municipal de habitação, meio ambiente, e desenvolvimento 

urbano, que deverá definir, ações de curto, médio e longo prazo, por meio de 

participação dos cidadãos; 

- Perfuração de poço artesiano na comunidade de Santa Bárbara, perfuração 

de mais um poço artesiano na comunidade do Alto Patrimônio do Nilo e 

manutenção dos poços artesianos do município. 

- Melhorias na capela mortuária; 

-Buscar recursos junto a funasa através do projeto já elaborado para  

construção de uma rede de esgoto para o município; 

- Incentivar a instalação de pequenas industrias para criação de trabalho, 

emprego e renda; 

- Construção de uma pista de caminhada /ciclovia. 

- Aquisição de Parque infantil (playground) para o município; 

- Manutenção e melhorias nas praças; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setor Rodoviário 

- Buscar recursos junto ao governo do estado para pavimentação asfáltica  e 

pedras irregulares para o município; 

- Adquirir uma moto niveladora ; 

- Ampliar e reformar a frota de máquinas, caminhões e veículos destinados a 

melhorias das estradas rurais; 

- Melhorar as caixas e terraços para  retenção de águas; 

- Construção e manutenção de pontes de concreto, galerias e bueiros com 

manilhas; 

-  Manutenção das estradas rurais; 

- Aquisição de um trator de esteira para adequação e readequação das 

estradas;   

- Aquisição de caminhão prancha para transportar máquinas do setor 

rodoviários; 

- Buscar recursos junto a governo para recuperação do asfalto que liga alto da 

saúde ao Romeópolis; 

- Aquisição e manutenção de maquinários e veículos para melhor atender o 

setor rodoviário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

- Reformular o plano de carreira de todos os funcionários municipais , 

promovendo a valorização;  

-Implantação dos reajustes salariais de forma programada; 

- Atuar de forma integrada com a população nas soluções dos problemas, 

visando atender as necessidades da população em cada localidade segundo 

as suas prioridades; 

- Promover a festa de comemoração do aniversário do município e virada do 

ano com participação e  parceria do comércio local; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPORTE 

- Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos ( Passeios ciclístico, maratonas, torneios e competições entre 

escolas); 

- Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização 

municipal dos artistas da terra; 

- Incentivar o trabalho realizado pela escolinha de futebol; 

-Incentivar os jovens à participação nos jogos regionais e estaduais; 

- Incentivar o esporte masculino e feminino; 

- Manter e aprimorar a FAMA (Fanfarra  Municipal de Arapuã); 

-Construção de um campo de areia ( Para Vôlei e Futebol); 

- Buscar junto aos órgãos estaduais e federais, aquisição de veículos para o 

transporte de atletas; 

- Aquisição de materiais esportivos; 

- Conservação e manutenção das quadras e campos de futebol do município; 

- Dar continuidade ao torneio Copa Hélio Matias. 

- Aquisição de agasalhos e uniformes para os atletas do município; 

- Construção de uma cancha de bocha e maia; 

- Buscar junto ao governo do estado a implantação do projeto meu campinho; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

- Recuperação de minas/nascentes para melhorar a distribuição e qualidade da 

água nas propriedades rurais; 

- Campanha e orientação  ao combate ao mosquito da dengue; 

- Orientação aos cuidados  para evitar a contaminação do Covid 19; 

- Criar cooperativa para coleta de lixo reciclável; 

- Desenvolver junto ao consórcio público inter municipal para o 

desenvolvimento rural e urbano da região do Vale do Ivaí  a castração de cães  

e gatos no município; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRICULTURA 

- Construção de casas rurais; 

- Continuação e melhorias na patrulha rural, com aquisição de tratores , 

máquinas e implementos agrícolas; 

- Desenvolver projeto e buscar junto ao governo do estado liberação de 

calcário aos pequenos agricultores; 

- Dar apoio a diversificação das pequenas propriedades ( fruticultura, 

horticultura, bovina e leiteira); 

- Aquisição de retroescavadeira para desenvolver projeto na pisciculturacom 

construção de tanques e  engorda de peixe, para renda extra ao pequeno 

produtor; 

- Melhorar o viveiro municipal para a distribuição de mudas; 

- Ampliar assistência técnica para os produtores e contratação de um 

veterinário para acompanhar a realização do SISBI/SUASA( Serviço Brasileiro 

de Inspeção e Sistema Unificado de Sanidade animal); 

- Criar um programa municipal em parceria com o governo de apoio a pecuária 

leiteira distribuindo ,encilhadeiras  e melhorias na pastagens; 

_ Continuar atendendo os pequenos agricultores da área leiteira com 

resfriadores novos ; 

- Buscar recursos junto ao governoestado para aquisição  de sementes  para 

os pequenos agricultores; 

- Programa de conscientização  do uso correto de agrotóxicos e descarte dos 

seus respectivos recipientes. 

-Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar. 

- Continuidade ao programa de inseminação artificial com sêmen sexado para 

melhorar a genética do gado leiteiro; 

- Incentivo a diversificação de novas culturas; 

- Cursos profissionalizantes para os produtores; 



- Parceria com  aemater para fortalecer no atendimento ao agricultor; 

 

 

Assistência Social 

- Revisão  do cadastro Único para inserção nos programas sociais fazendo 

busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta 

de acesso á informação. 

-  Planejar e promover ações integradas nas áreas da assistência Social , 

Educação e Cultura, Esportes, lazer e saúde, tendo como foco principal a 

família e a comunidade. 

- Viabilizar cursos profissionalizantes para as famílias. 

- Manter e aprimorar o PAVIC  para  que seja dada condições de que crianças 

e adolescentes em condições de riscos se desenvolva em sua integridade; 

- Dar suporte ao centro de referência de assistência social (CRAS) para 

continuar atendendo as famílias em situações de vulnerabilidade social. 

- Melhorar e ampliar a distribuição de cestas básicas as famílias carentes; 

- Investir na cultura e lazer no serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos de idosos, apoiando o grupo da melhor idade, valorizando a pessoa 

idosa e a conscientização familiar quanto as suas necessidades e direitos; 

- Promover atividades sócio educativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com ações voltadas a 

permanência e o sucesso na escola. 

 

 

SEGURANÇA 

- Requerer junta a secretaria de segurança do estado policiamento necessário 

para promover a devida segurança dos munícipes. 

- Solicitar a presença da patrulha rural e escolar 

 

 


