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PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO – ANDRÉ ROMAGNOLI (REPUBLICANOS)               

PREFEITO DE APUCARANA-PARANÁ 2021 – 2024 

 

O Plano de Governo foi construído com os anseios da população e fundamentado em ações 

exequíveis, buscando flexibilidade, parcerias e comprometimento para a execução deste 

documento. 

 

SAÚDE 

 

 Ampliar atendimento de Unidades Básicas de Saúde em pontos estratégicos até 22 

horas (UBS Raul Castilho, UBS Antonio Sachelli, UBS Maria do Café, UBS Takaiti 

Myadi, UBS Marcos Mascaro, UBS Leopoldo Hartwig Junior, UBS Pedro Barreto); 

 Contratar mais profissionais médicos nas UBS e fortalecer a equipe 

multiprofissional para melhor resolutividade da atenção básica; 

 Disponibilizar mais profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, educador 

físico e outros profissionais, para resgatar o NASF ( Núcleo de Apoio ao Saúde da 

Família); 

 Implantar um Pronto Atendimento Infantil; 

 Reestruturar a oferta de serviços de apoio diagnóstico com exames laboratoriais, 

ultrassonografia, Raio X, Eletrocardiograma e outros; 

 Fortalecer as diversas redes de atenção já existentes como: UPA, SAMU, Atenção 

Básica, Saúde da Família, Escola da Gestante, Centro Infantil, os CAPS, Saúde Bucal 

(odontologia)  através de capacitações, integração das equipes e ferramentas para 

resolução dos problemas; 

 Promover a valorização e treinamentos para os profissionais envolvidos na saúde; 

 Reestruturação, parceria para aumentar a oferta dos atendimentos de 

especialidades( Ginecologia, Urologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Gastro, 

Oftalmologia, Dermatologia e outras); 

 Negociar para retornar a execução no município de Apucarana as cirurgias de 

Catarata e outras; 

 Viabilizar e trabalhar fortemente e buscar recursos financeiros com o estado ou a 

União para o aumento de leitos hospitalares pelo SUS, leitos de UTIs adulto, 

pediátrica e neonatal, através da criação de um Hospital Regional e ou outras 

Instituição filantrópicas, ou Fundação para atingir este objetivo; 

 Ampliar as especialidades de Residência Médica com o Hospital da Providência; 

 Garantir a oferta de medicamentos dentro da listagem do Rename; 

 Adquirir novos equipamentos e manutenção dos existentes para UPA , UBS, 

laboratório e outros serviços da Autarquia; 

 Promover campanhas preventivas saúde da Mulher, Homem, Idoso e Crianças, 

Vacinação em horários alternativos; 

 Implantar sistema informatizados através de uso de aplicativos para agendamento 

de exames e consulta; 
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 Humanizar o transporte de paciente com melhor conforto para os que tem que se 

deslocar para Londrina, Curitiba e outra  cidade. 

 Contratação e viabilização de comunidades terapêuticas em parceria com os CAPS 

para tratamento de usuário de substâncias psicoativas; 

 Ampliar e garantir os atendimentos odontológicos na Atenção Básica e CEO 

(Centro Especialidades Odontológica); 

 Incrementar o programa do sistema de proteção animal, em vistas ao risco 

sanitário e social em parceria com canil municipal e outras Entidades; 

 

EDUCAÇÃO 

 

 Ampliar o atendimento educacional especializado com equipe multiprofissional ( 

psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e professores de apoio pedagógico); 

 Investir na melhoria e ampliação da Infraestrutura das escolas e CMEIs, quadras 

esportivas cobertas, mais salas de aula; 

 Promover a capacitação e valorização dos profissionais envolvidos na Educação; 

 Aumentar o número de vagas em CMEIs e escolas do município; 

 Fortalecer as equipes gestoras das instituições educacionais, e garantir a 

participação da APMIs, Conselho Escolares através da gestão democrática; 

 Implantar cursinhos gratuitos pré-vestibulares através de parcerias; 

 Melhorar e ampliar o acervo de obras didáticas e para didáticas alinhados com 

BNCC ( Base Nacional Comum Curricular); 

 Criar uma rede de atenção (saúde e educação) para atendimento das crianças; 

 Melhorar a remuneração dos professores acima do piso nacional; 

 Manter e melhorar a qualidade dos uniformes escolares; 

 Fortalecer parcerias entre instituições escolares e Conselho Tutelar para controle 

da assiduidade; 

 Propiciar a inclusão digital juntamente com ensino de informática nas escolas; 

 Garantir a vigilância nutricional das crianças de escolas e CMEIs com presença de 

nutricionista e outros profissionais; 

 Ampliar e atrair novos cursos técnicos e profissionalizante preparando o jovem 

para o mercado de trabalho; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Criar uma rede de proteção social para a população de risco e vulnerabilidade ( 

criança, adolescente e idoso) em parcerias com Igrejas e entidades afins; 

 Ampliar os Centro de Convivência para Idosos com atividades para melhora da 

saúde mental, lazer, atividades manuais e atividades físicas; 
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 Manter e fortalecer parcerias com entidades sociais e filantrópicas existentes no 

município mantendo recursos financeiro conforme Conselho de Assistência Social 

e diretrizes do SUAS ( Sistema Único de Assistência Social); 

 Criar e implantar conexões da assistencial social com as UBS, UPA, escolas e CMEIs 

para as demandas urgentes; 

 Criar campanhas para o incentivo da  atualização do Cadastro Único Social; 

 Incrementar a assistência aos moradores de rua através do Centro Pop e criar 

parcerias para o abrigamento provisório para estes e pessoas de passagem neste 

município e encaminhamento para recuperação e inserção ao mercado de 

trabalho; 

 Estruturar equipe multiprofissional de apoio ao serviço social e promover a 

capacitação e valorização profissional; 

 Oferta de cursos para população vulnerável desde a educação financeira e 

profissionalização através de parcerias; 

 Implantação do cupom alimentação para as famílias em risco social; 

 Criar hortas comunitárias nos bairros para oferta de produtos a famílias carentes; 

 Implantação do aluguel social por um período definido para famílias ou pessoas 

em vulnerabilidade com critérios a ser definidos; 

 Implantação do programa família acolhedora para pessoas idosas e pessoas com 

deficiência; 

 Fortalecimento das ações das políticas de proteção de crianças, adolescentes, 

mulher e idosos, através de estruturação de projetos; 

 

GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA 

 

 Incrementar e melhorar a transparência das contas públicas e sua divulgação; 

 Incentivar a participação e o diálogo com a população para destinação do 

orçamento municipal; 

 Implantar o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipal; 

 Incrementar a informatização e utilização de aplicativos que facilite a vida do 

cidadão Apucaranense perante aos órgãos público municipal; 

 Garantir o pagamento salarial e os direitos aos servidores público municipal; 

 Incrementar através de capacitação e eficiência a utilização de recursos públicos    

nas secretarias; 

 Implantar um programa de governança e Conselhos Distritais (Vila Reis, Pirapó, 

Caixa de São Pedro, Correia de Freitas, Barreiros, São Domingos e São Pedro do 

Taquara) 

 Criar um canal de diálogo entre a gestão e o cidadão; 

 

 

 

ESPORTE E LAZER 
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 Implantar novas escolinhas de esportes em áreas não atendidas; 

 Incrementar novas atividades esportivas para crianças e adolescentes; 

 Apoiar o esporte amador, ampliando os espaços das práticas esportivas; 

 Investir na melhoria das estruturas desportivas em Apucarana e fazer parcerias 

com outras instituições: 

 Incentivar torneios, campeonatos, provas desportivas no município: 

 Apoiar a participação da comunidade no Conselho Municipal de Esportes; 

 Apoiar as provas pedestres já existentes com divulgação e parcerias: 

 Manter o evento Esportivo  Prova 28 de janeiro através de divulgação e parcerias; 

 Manutenção e preservação do Lagoão, ofertando além da natação, hidroginástica e 

outras modalidades de esportes; 

 Apoiar a realização de eventos esportivos a nível Estadual e Nacional no 

município; 

 Apoiar eventos como motocross, autocross, kartcross, velocross,  bicicross, pipa,  e 

outros. 

 Criar um programa de apoio aos atletas e paratletas para participação de eventos 

esportivos para representar o município de Apucarana; 

 

HABITAÇÃO 

 

 Implantar programa de regularização fundiária para fornecimento de escrituras 

para as moradias; 

 Reduzir o número de moradias precárias e de riscos através de Programa 

Municipal para adequação.  

 Executar a construção habitações em parceria com Governo estadual e Federal 

para moradia de cunho social; 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO (INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS) 

 

 Fortalecimento do elo de ligação com empreendedores de Apucarana, conforme as 

cadeias produtivas locais e expressão (confecção, alimentos, turismo, serviços, e 

outros) identificando os gargalos para busca de soluções buscando parcerias com 

Sebrae, Universidades, SESI, SENAI, Sindicatos, ACIA e outros 

 Ampliar o incentivo ao microempreendedor individual através de capacitações, 

treinamentos e apoio através da sala de empreendedor e outras parcerias; 

 Implantar cursos profissionalizantes para setores importantes para a economia do 

município, como confecção, alimentação, construção civil e outros; 

 Criar políticas públicas para atrair novos empreendimentos no município; 

 Apoiar ações de fortalecimento do comércio e áreas de  serviços: 

 Contribuir para os empregos formais no município; 
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 Implantar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal com participação 

vários seguimentos da sociedade e instituições; 

 Ampliar a infra-estrutura dos parques industriais existentes como a pavimentação 

e outras prioridades; 

 Incentivar e ampliar eventos, feiras industriais , comerciais, agronegócios e na área 

dos serviços; 

 Fomentar a criação de Polos Tecnológicos e Incubadoras empresarial através 

parceria com outras entidades; 

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

 Ampliar e garantir a política de resíduos sólidos em Apucarana: 

 Incentivar a ampliação da rede de esgoto e tratamento de água (saneamento 

básico) buscando recursos federais, estadual e outros. 

 Implantar o plano de arborização urbana com manejo e plantio de espécies 

adequadas; 

  Implantar Educação ambiental em vários seguimentos escola e comunidade: 

 Fortalecer o Conselho de Meio Ambiente para identificar e trabalhar com os 

desafios da sustentabilidade; 

 Apoiar e fortalecer o trabalho, manejo dos recicladores; 

 Instalar a municipalização da licença ambiental e investimento de baixo impacto, 

com parceria do IAP ( Instituto Ambiental do Paraná); 

 Proteção dos mananciais e nascentes de água das bacias Hidrográficas ( Ivaí, 

Pirapó, Tibagi); 

 Criação de Eco pontos de recepção de resíduos sólidos; 

 

INFRA-ESTRUTURA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

 

 Proceder reparos sistemáticos e planejados da malha asfáltica do município com 

qualidade incluindo a malha de paralelepípedos; 

 Incrementar a instalação de rampas de acessibilidade na cidade e prédios públicos 

municipais; 

 Incrementar e apoiar a construção de calçadas na cidade, melhorando a sua 

utilização; 

 Implantar programas de pavimentação rural no município, estradas municipais e 

intermunicipais com parceria com governo Estadual e Federal; 

 Melhorar a iluminação pública em todos os bairros do município e distritos; 

 Incrementar as ligações das diversas regiões da cidade, melhorando a mobilidade e 

deslocamento; 
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 Criar um programa de melhoria da infraestrutura nos Distritos (Vila Reis, Pirapó 

Correia de Freitas, Caixa de São Pedro, Barreiros, São Domingos e São Pedro 

Taquara); 

 Buscar parceria com governo Estadual e Federal para duplicação dos acessos da 

cidade; 

 Incentivar e apoiar as concessionárias de água e luz para o fornecimento adequado 

a população; 

 Instalar dispositivos construtivos para a melhora da mobilidade urbana 

(rotatórias, alargamento de vias e outros) 

 Melhorar a manutenção de praças e outros aparelhos públicos do município; 

 

CULTURA E TURISMO 

 

 Incentivar e ampliar atividades culturais do Cine Teatro Fênix (peças culturais, 

festivais, show, cultura popular) para as diversas faixas etárias, com parceria com 

instituições e valorização de artistas locais e regionais; 

 Incrementar a criação de escolinhas de música (violão, flauta, guitarra e outras) e 

artes para crianças, adolescentes, idosos e público geral nos bairros em parceria 

com as escolas do município e instituições; 

 Fortalecer e incrementar a Banda Municipal com intuito de transformar em uma 

Orquestra Sinfônica; 

 Resgatar e preservar a história de Apucarana com a reestruturação dos museus e 

criação de um comitê de resgaste histórico de Apucarana; 

 Fomentar o turismo rural com caminhadas e incentivar reestruturação de pontos 

de apoio gastronômico e resgate histórico; 

 Incentivar e valorizar a cultura popular local e suas manifestações (escritores, 

artistas, músicos e etc..) 

 Investir, apoiar e buscar parcerias para os atrativos turísticos já existentes 

(parques, turismo religioso); 

SEGURANÇA 

 Estimular a participação do cidadão no Conselho Municipal de Segurança com 

intuito de trazer as demandas de seus bairros e participação no encaminhamento 

de soluções; 

 Criação de Comissões de Seguranças nos bairros; 

 Equipar e estruturar a Guarda Municipal; 

 Aumentar o efetivo da Guarda Municipal; 

 Ampliar medidas de proteção contra violência doméstica da mulher; 

 Ampliar as medidas de proteção contra violência criança, idoso e pessoas em 

vulnerabilidade social; 

 Solicitar através do governo do Estado o aumento do efetivo, equipamentos, 

instalações do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Técnica, IML; 



 

7 
 

 Criação de Programa de Prevenção de uso de substâncias entorpecentes nas 

escolas em parceria Segurança, Saúde, Esporte e Educação; 

 Aumento de câmeras de segurança em pontos estratégicos com monitoramento 

pela Guarda Municipal e compartilhada com a Polícia Militar; 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

1- Incentivar, apoiar e assistir a produção intensiva e diversificada das Propriedades 

Rurais. 

1.1- Objetivar a Agropecuária intensiva por meio das explorações de: 

Olericultura, Fruticultura, Floricultura, Cafeicultura, Pecuária Leiteira, 

Suinocultura, Avicultura, Piscicultura e outras explorações. 

1.2- Criar programas específicos como por exemplo. 

1.2.1 Para o Incentivo a Pecuária de Leite ( adoção de tecnologias de 

aumento de produção e de produtividade, sistema de coleta e 

resfriamento comunitário do leite, melhoria genética);  

1.2.2 Como exemplo de Avicultura de Corte, e outros. 

1.3-  Criar e manter parceria com órgãos de Pesquisa e Extensão, Universidades, 

Colégio Agrícola, e demais órgãos dos Governos Federal e Estadual, bem como 

as Cooperativas, Associações e empresas privadas, para atuarem em conjunto 

com a municipalidade no planejamento, assistência técnica, execução das 

propostas e outros; 

1.4- Criar Programa de Apoio a Infraestrutura de transporte Municipal 

(estradas e carreadores) e de outras infraestruturas básicas que possibilitam a 

exploração intensiva das Propriedades Rurais. 

1.5-  Buscar parcerias com entidades financeiras para linhas de crédito, para 

financiar os investimentos necessários para a exploração intensiva das 

Propriedades Rurais. 

1.6- Qualificar o viveiro para produzir mudas de café, nativas, de arborização 

urbana e outras. 

1.7-  Incentivar a Agroindústria Familiar (Fábrica do Agricultor) adequando-as 

a legislação, e possibilitando a comercialização de seus produtos além das 

fronteiras do Município. 

1.8-  Incentivar e apoiar as Empresas e Cooperativas de Profissionais, para que 

possam assessorar aos Produtores Rurais em suas novas empreitadas; 

       1.9- Ampliar as feiras livres nos bairros; 

   1.10- Criar aparelhos que apoiam e viabilizam a comercialização da produção 

Agropecuária nas esferas municipal, estadual e nacional, ( mercado municipal, 

entreposto do CEASA, parcerias com Cooperativas e Agroindústrias, e Comércio 

varejista local e regional, e outros); 

      1.11- Capacitar e assistir os produtores rurais por meio do departamento técnico 

da Secretária Municipal de Agricultura em parceria com a SEAB/IDR, e outras 

parcerias. 

 



 

8 
 

2- Incentivar programa de conservação de solos, melhoria e manutenção da 

fertilidade, e de microbacias. 

2.1-Criar parceria com os produtores rurais e com empresas e cooperativas 

que atuam no setor para estabelecer Plano de Ação com participação da 

OCEPAR, IDR, EMBRAPA e outros com uso de práticas, programas e 

tecnologias. 

 

3- Criar Programa Municipal de Adequação e Manutenção de Estradas Rurais. 

3.1- Implantar e a aquisição de três patrulhas completas e equipadas ( caminhões, 

máquinas e equipamentos) para adequação, manutenção estradas e carreadores 

municipais; 

3.2- Propor Lei Municipal para estabelecer programa de adequação e manutenção de 

estradas e carreadores rurais, integradas ao sistema de Conservação de Solos e Água. 

3.3- Estabelecer calendário permanente de conservação das estradas rurais 

municipais. 

3.4- Criar equipe técnica para planejamento, acompanhamento das obras e 

manutenção das estradas municipais e carreadores. E treinamento dos operadores de 

máquinas que atuam nas patrulhas das estradas rurais municipais; 

3.5- Criar e liderar junto aos municípios confrontantes, o Programa de Manutenção de 

Estradas Estaduais de ligação e de integração intermunicipal, com a participação ativa 

do Governo Estadual (DER), (ex.: Estradas que ligam os Distritos); 

 

4- Criar Programa de Segurança e Monitoramento das Propriedades Rurais. 

 

4.1- Incentivar a criação de grupos comunitários rural nas localidades com 

monitoramento, comunicação entres os moradores rurais; 

4.2 -Desenvolver um programa de monitoramento das propriedades interligadas aos 

postos da Patrulha militar rural; 

4.3 Integrar ações entre a Polícia Militar Estadual com a Guarda Municipal para ação 

integrada no meio Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


