
Nosso mandato será coletivo e participativo, de modo que a população tenha acesso aos 
debates e decisões.  
 
PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA 
 
• Tribuna Popular: abrir espaço para a sociedade civil organizada se manifestar em 
audiências públicas periódicas e opinar sobre os pontos de pauta, com espaço para 
apresentarem pautas para eventos seguintes. 
 
 
SAÚDE 
 

Este plano apresenta inúmeras propostas, sendo que valoriza a participação popular 
e dos técnicos, de forma centrada e harmoniosa, nas decisões sobre em que devem ser 
aplicados os investimentos.   
Diante disso, a importância do conselho municipal de saúde e dos conselhos presentes nos 
serviços, com representação de usuários, profissionais e gestores é indiscutível, não havendo 
espaço nem tempo a perder nas decisões. 
- Valorização dos profissionais de saúde. 
- Implantação de um NOVO HOSPITAL MUNICIPAL, de forma a atender usuários de 
Apucarana. 
- Zerar a fila de consultas especializadas, cirurgias eletivas e exames. 
- Implantação de Policlínicas/Centros de Saúde em regiões da cidade. 
- Eliminar as filas da madrugada, organizando as agendas semanais de consultas, das 
especialidades e tratamentos de forma a agilizar o atendimento. 
-Ampliar o horário de atendimentos de todas as Unidades Básicas de Saúde. 
- Levar as consultas de Pediatria, Ginecologistas, Ortopedia e outras especialidades para as 
Unidades Básicas de Saúde.  
- Campanhas no viés da redução de danos, relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras 
drogas, entre outras. 
- Campanha permanente para saúde mental, bastante importante para o período e pós o 
período de pandemia do novo Coronavírus e Covid-19. 
- Contratação de equipe técnica. 
- Garantir o abastecimento contínuo de medicamentos. 
- Promover calendário de campanhas de esclarecimento sobre os serviços de saúde, uma vez 
que a informação colabora na prevenção, como na questão do descarte de resíduos e seu 
impacto ambiental, que afeta a qualidade da água, por exemplo. Ou com relação à poluição, 
vacinação, planejamento familiar e outros. 
- Agilizar a ampliação dos procedimentos de castração de animais. 
- Clínica Odontológica nas escolas, para promover a saúde bucal desde cedo. Isso evitaria 
que os pais se deslocassem para marcar consultas nas UBS’s e também levar a criança para a 
realização do tratamento odontológico 
- Manutenção de implantes. Atualmente é feito o implante, porém não a manutenção, o que 
tem comprometido a saúde bucal e levado até a perda do próprio implante. 
- Implantação de um Centro de Tratamento de Drogadição 
 
EDUCAÇÃO 



A Educação integra o tripé, juntamente com a Saúde e geração de emprego e renda 
de importância em um governo comprometido com a sua população. Trata-se da base da 
formação do caráter e personalidade, independentemente de sexo, raça, classe social ou 
outro. Na educação são destacados os valores humanos e exige que sua equipe esteja à 
altura da formação de uma sociedade justa, igualitária e solidária. Portanto, entre várias 
iniciativas que podem ser construídas em conjunto com os conselhos municipal de educação 
e conselhos escolares, apresentamos propostas fundamentais para que Apucarana fortaleça 
esta área tão importante para o ser humano. 
- Apoio incondicional ao Fórum e ao Conselho Municipal de Educação do município de 
Apucarana, dedicando total atenção à inclusão de propostas e projetos sociais, envolvendo 
nossas crianças e adolescentes, com ênfase no esporte, cultura e inclusão social. 
- Garantir eleições diretas para Diretoras das escolas e CMEI. 
- Construir continuamente propostas de melhorias na área da educação, por intermédio do 
diálogo com servidores do setor. 
- Garantir contratação de professores e funcionários por meio de concursos públicos, com 
salário digno, de modo que o município cumpra a LEI DO PISO DO MAGISTÉRIO e aplique 
reajuste anual em todos os níveis da tabela. 
- Fiscalizar a aplicação mínima de 25% para educação conforme previsto no Plano Nacional 
de da receita resultante dos impostos municipais. Educação (25% do orçamento municipal, 
conforme determina a Constituição Federal) 
- Promover a ampliação de vagas nos CMEI, de forma a garantir mais tranquilidade para pais 
que trabalham, sabendo que seus filhos estão tendo educação e merenda de qualidade. 
- Reformar e ampliar escolas e CMEI em que se constate a necessidade local por mais vagas. 
- Garantir a entrega de uniformes e material escolar para alunos desde o maternal até a 
educação de jovens e adultos, como forma de garantir mais segurança com a identificação 
da escola. 
 
SERVIÇO PÚBLICO 
 
- Criação de propostas de projetos que contemplem a valorização profissional em todos os 
setores, com melhores condições de trabalho. 
- Melhorar a assistência à saúde dos servidores. 
- Promover o debate para implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos 
servidores da saúde e sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal. 
- Priorizar a compra de uniforme escolar e uniforme para funcionários da prefeitura nas 
confecções da própria cidade. 

-Priorizar aquisição e compra de bens, serviços e produtos produzidos  por empresas de 
Apucarana.  

 
 
DIVERSIDADE 

É uma meta construir, por meio do diálogo contínuo, políticas públicas para a 
juventude, mulheres, negras e negros, LGBTQI+ e outras minorias sociais, atuando também 
para o combate das opressões, do racismo, da LGBTfobia, do machismo e da misoginia no 
nosso município. 



- Incentivar o empreendedorismo para o público LGBTI+, com incentivo à Economia 
Solidária, como forma de combater o desemprego, sofrimento e desalento. 
- Fortalecer as políticas de saúde para. 
- Promover a incorporação dos acessos sociais de grupos vulneráveis, entre eles o acesso ao 
CRAS.  
 - Lugar habitável, para população em situação de rua, tal como implantação de uma casa de 
passagem na cidade. 
- Diálogo constante com as profissionais do sexo dá cidade e a incorporação desse grupo a 
educação, acesso a saúde e moradia. 
 - Usar o projeto TRANSCIDADANIA (ex de São Paulo) que capacitação população de travestis 
e transexuais. 
- Promover palestras com novos moradores estrangeiros, para promover a integração 
cultural e combater o preconceito e xenofobia. 
 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 
- Propor a implantação do Núcleo de Assistência Judiciária gratuita para atender aos 
cidadãos menos favorecidos. 
- Abrir espaços de estágio na área jurídica e de assistência social ligado a este setor, como 
forma de incentivar cidadãos e cidadãs que estudam nas universidades locais. 
 
 
COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE 
 
- Indicação de parcerias público-privadas para a criação de Telecentros (espaços públicos 
que promovam acesso à internet, cursos e atividades gratuitas) em locais da cidade com o 
objetivo de democratizar a informação e a comunicação.  
- Propor projeto junto com o poder público e privado de uma mídia comunitária para que a 
população e a sociedade civil organizada tenham espaço para expressar suas opiniões e 
divulgar suas atividades. 
- Proporcionar oficinas de mídias sociais, como forma de especializar interessados para que 
possam qualificar suas próprias atividades profissionais ou comunitárias com o uso 
adequado dos meios de comunicação. 
- Realizar oficinas de escrita e informática, para possibilitar que trabalhadores possam 
qualificar sua mão de obra, ou ainda, produzirem seus próprios currículos profissionais. 
 
 
JUVENTUDE 
 
O cenário mundial faz com que disputemos o jovem com o crime organizado, principalmente 
aqueles que moram em áreas mais vulneráveis socialmente. Para isso, em âmbito local, é 
indispensável proporcionarmos opções atraentes para que os jovens busquem qualidade na 
sua formação escolar, acadêmica e profissional. 
- Propor a Criação do Bolsa Jovem: bolsa remunerada para jovens de 15 a 29 anos que sejam 
destaque no esporte, na cultura e/ou lideranças sociais.  



- Proposta de Lei que institua o Programa Protagonismo Jovem, visando incentivar a 
qualificação profissional e educacional dos jovens, sua inserção no mercado de trabalho e 
ampliação dos postos de primeiro emprego. 
- Empregos para Juventude: buscar alternativas para que os jovens de Apucarana tenham 
outras escolhas além de trabalhar em fábricas de boné e camisetas, evitando a evasão de 
jovens da cidade por busca de empregos em suas áreas de formação. 
- Meio-passe estudantil irrestrito: garantir que os estudantes tenham o direito à meia 
passagem sem restrições. 
- promover oficinas culturais, em que os jovens tenham acesso à produção de música, dança, 
teatro e demais artes.  
- Consequentemente, abrir uma agenda cultural na cidade para que estes jovens possam 
apresentar para a cidade o resultado da descoberta de suas habilidades desenvolvidas 
nestas oficinas. 
- Buscar a criação de novos cursos de formação, em áreas que estejam despontando como 
novidade no mercado de trabalho. 
 
 
CULTURA 
 
- Desenvolver políticas públicas para a Cultura, legitimar a cultura local e implementar o 
Sistema Municipal de Cultura (Plano Municipal de Cultura). 
- Reestruturar, democratizar e ampliar os espaços públicos para atividades de cultura, lazer e 
esporte. Estes espaços devem ter utilização multidisciplinar, para que haja integração entre 
pessoas e atividades. 
- Incentivar eventos culturais através do poder público, buscando viabilizar mais eventos 
culturais em Apucarana. Temos em nosso município diversos artistas que são ignorados pelo 
poder público.  
- Eventos culturais nos bairros, quinzenalmente em bairros diferentes, levando a cultura 
local para todos os cantos de Apucarana.  
- Considerando que a prática cultural e esportiva incentiva a disciplina e cidadania, o 
conjunto dos eventos passariam a fazer parte do calendário municipal, de modo que virasse 
uma política de estado e não simplesmente de governo. 
- Capacitação dos artistas locais por intermédio da Secretaria da Cultura. 
- Implementação da Usina Cultural e desburocratização do edital da cultura. 
 
 
ESPORTE E LAZER  
 
- Pista de skate: Apucarana conta com muitos praticantes do skateboard, e os skatistas lutam 
por uma pista street na cidade. 
- Criação de grupos de corrida e caminhada, com incentivo municipal e acompanhamento 
periódico de servidores municipais ligados à educação física e saúde, para monitoramento 
dos participantes. 
- Ampliar a iluminação e segurança, inclusive por meio de vide monitoramento eletrônico 
das áreas verdes e praças, para incentivar a ocupação dos espaços públicos pela população, 
o que inibe a presença da marginalidade. 



- Reformar e organizar calendários esportivos para que as áreas esportivas sejam melhor 
aproveitadas pelos moradores, se tornando referência para a organização e participação 
popular. 
 
 
MULHERES  
 
- Propor projeto de Lei que institua o Programa Mais Mulher, o qual incentiva a participação 
das mulheres na política e em espaços de decisão, através de campanhas, formações e 
materiais educativos. 
- Dar atenção especial às mulheres idosas, fornecendo alternativas de atividades físicas e 
acompanhamento por servidores das áreas de saúde e educação física. Além disso, oficinas 
de atividades manuais, rodas de conversa e afins, para ocupação do tempo de forma alegre 
e saudável. 
- Oferecer espaço para ouvir as demandas das mulheres, que podem apresentar queixas e 
sugestões como sobre autonomia profissional, relacionamento familiar e criação dos filhos, 
saúde, educação, entre outros. 
- Aplicação e manutenção de políticas públicas voltadas a mulheres e toda a sua 
complexidade, além da ampliação da Secretaria da Mulher. 
 
 
AGRICULTURA FAMILIAR 
 
- A agricultura familiar assumiu seu protagonismo no cenário brasileiro da produção de 
alimentos. É indispensável dar a devida atenção ao assunto. 
- Fomentar a agricultura familiar através de Lei que estabelece e cria selo de alimento seguro 
e de qualidade aos alimentos orgânicos produzidos por esses agricultores. 
- Incentivo e criação de hortas comunitárias em espaços ociosos da cidade. 
- Incentivo às hortas urbanas, para que a população cultive seus próprios alimentos sem 
agrotóxicos e de forma econômica, além de estimular a socialização entre moradores (horta 
terapia). 
- Fazer do Dia Mundial de Luta contra os agrotóxicos (3 de dezembro) um dia municipal de 
conscientização contra os agrotóxicos, alertando à população sobre os seus riscos à saúde e 
promovendo ações e atividades de conscientização. 
- Promover feiras do produtor, para baratear o acesso ao alimento produzido de forma 
orgânica e reduzir o prejuízo com os atravessadores. 
- Promover oficinas de culinária com os alimentos oriundos da agricultura familiar, para que 
a população possa se alimentar melhor e com mais qualidade e saúde. 
- Incluir nos serviços de saúde a cultura da alimentação saudável, o que melhoraria a 
qualidade de vida. 

 
MEIO AMBIENTE 
 
- Criação de conselho permanente para discutir a pauta ambiental e o modo com o qual 
sustentabilidade entrelaça a interação cidadão x cidade, criando modelos orgânicos limpos e 
sustentáveis.  



- Oferecer oficinas de preservação ambiental para jovens e crianças, em contra turno, para a 
formação de uma nova geração que respeite a questão ambiental. Tais oficinas podem ser 
realizadas nas áreas verdes da cidade, como forma de promover a destes divulgação destes 
locais e sua valorização. 
- Desenvolver um projeto autossustentável para proteção e manutenção de nascentes, 
córregos, rios e fundos de vale. 
- Criação do Projeto Rio da Gente – Programa de proteção e fiscalização comunitária das 
nascentes urbanas. 
- Promover concurso fotográfico aberto ao público, com a intenção de despertar novos 
olhares para a cidade. 
- Fazer um censo arbóreo, para saber como está a saúde das árvores da cidade 
- Realizar distribuição de mudas de árvores em eventos, com informações sobre a espécie e 
melhor localização para seu plantio 
- Incentivar o turismo ecológico, como forma de educar sobre meio ambiente e incentivar a 
economia criativa.  
- Criar eco pontos nas principais regiões da cidade para facilitar a coleta de material 
reciclável com direito a receber a moeda verde, calculada de acordo com a quantidade 
entregue. As moedas podem ser trocadas por alimentos ou produtos em estabelecimentos 
credenciados. 

 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
- Transferência do Mini presídio do centro da cidade para o lado do 10º Batalhão da Polícia 
Militar, trazendo mais segurança para os moradores do Bairro da Igrejinha; 
- Criação de Módulos da Guarda Municipal nas regiões da cidade; 
- Implantar um sistema integrado de video monitoramento eletrônico de segurança, que 
adicione imagens de câmeras de vigilância particulares. 
- Ampliação e qualificação do sistema de iluminação pública como forma de incentivar a 
ocupação dos espaços públicos pela população e inibir a presença da marginalidade. 
- Elaborar um estudo sobre áreas vulneráveis que precisam de pavimentação de forma que 
viaturas e ambulâncias possam ter acesso irrestrito. 
- Valorizar os profissionais das forças de segurança que atuam no município, promovendo 
sua formação profissional, fornecendo equipamentos e viaturas e incentivo financeiro. 
- Implantar e fortalecer os conselhos comunitários de segurança pública, como forma de 
incentivar a participação popular, de moradores, empresários, comerciantes e sociedade 
civil organizada.  
- Criação de um gabinete em que representantes das polícias, o Executivo, Legislativo, 
Judiciário, OAB, Associação Comercial e outros possam ter acento e traçar políticas de 
prevenção na área de segurança. 
 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 



Num cenário agravado pela pandemia do novo Coronavírus e da Covid-19, o país, e 
em especial o município de Apucarana, está impactado pelo desemprego, aumento da fome 
e miséria e falência de inúmeras empresas, em sua maioria, pequenas e médias. 
Além de incentivos fiscais, torna-se indispensável promover alternativas que atraiam novos 
empreendimentos para o município, como forma de incentivar a geração de novos postos de 
trabalho e renda.  
- Incentivar o turismo rural, como forma de evitar aglomeração, aquecer a economia e ainda 
incentivar mecanismos de consciência ambiental. Fazendo um plano para o 
desenvolvimento sustentável do turismo rural de Apucarana e valorização da agricultura 
familiar.  
- Criação do Programa Municipal de Incentivo à Economia Solidária, construído sobre três 
pilares: 

Fomento - criação de bancos comunitários para financiar os empreendimentos 
solidários, isso já é possível através da lei municipal 161/2015 que criou o Fundo Municipal 
de Economia Solidária; 

Incubadoras - criação de cozinhas industriais ou espaços de costuras, por exemplo, 
que as pessoas credenciadas possam produzir a sua mercadoria, seja um alimento ou um 
boné. 

Comercialização - Priorizar a compra desses materiais por meio do Programa de 
Compra Públicas e criar um espaço (atual polo da UAB) para a venda desses produtos, além 
de continuar incentivando a participação nas feiras livres. 
 

Marca Apucarana 

O projeto consiste criar um selo de qualidade e formalização para a produção de 
roupas e acessórios produzidos em Apucarana, através de um CNPJ único, o Marca 
Apucarana em sistema de rede de associados, que prevê formação técnica, capacitação e 
treinamento. 

A intenção é envolver diferentes instituições neste processo, criando uma nova 
cultura empreendedora no município aliada à formalização e geração de renda. O Marca 
Apucarana acontecerá da seguinte forma: 
- Prefeitura – Fomento e oferta de estrutura; 
- Universidades – Desenvolvimento em parceria de programas de capacitação, 
desenvolvimento de moda, produção e gerenciamento do próprio negócio 
(UTFPR/UNESPAR); 
- Parcerias – Estratégias de Comercialização/Divulgação 
- Vitrine Virtual – Um e-commerce com os produtos de todos os participantes do projeto. 
 
 
MOBILIDADE 
 
 
- Criação de um Novo Terminal Urbano, ao lado da rodoviária, para integração das zonas 
norte e leste. 
- Ruas bem pavimentadas e iluminadas para que haja transporte coletivo eficiente, além da 
criação de um terminal urbano para desafogar o terminal central, com modelo prático e 
rápido, além de uma frota alinhada com a questão da responsabilidade social. 



 
 


