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INTRODUÇÃO
Arapongas, cidade jovem e promissora, polo de
trabalho, educação e saúde, ótimo lugar para viver e
construir seu futuro. Idealizar uma Arapongas próspera
não é abrir mão de todas as suas qualidades, mas
reformular e rearranjar pontos que ainda não trazem o

primor de nosso bem-estar.
Este

Plano

de

Governo

tem

como

objetivo

apresentar as propostas da candidata a prefeita Angélica
Ferreira e caracterizar os caminhos prospectados para a
reformulação administrativa de uma cidade de tanto

potencial como Arapongas.
Nossos princípios são baseados na valorização da
família, da honestidade, do trabalho, da transparência e
no amor pela cidade.
O

compromisso

que

firmamos

com

os

araponguenses é estabelecer um governo pautado na
honestidade e comprometido com a excelência na gestão
pública, combatendo o desperdício e a corrupção. Será
uma administração de cooperação e participação entre
agentes públicos, setor privado e comunidade em geral.
Arapongas necessita de infraestrutura moderna,
com ações integradas entre suas secretarias e projetos
que

cumpram

preceitos

autossustentáveis,

ambientalmente conscientes e que resolvam inúmeros
problemas que ainda comprometem a vida dos cidadãos
da cidade.

Sendo assim, a formulação de políticas públicas
sustentáveis e de combate à pobreza será nosso foco
para a perpetuação de uma Arapongas mais justa.
Diante desse cenário, explicitamos e detalhamos
nossas propostas que captamos de maneira participativa,
através da experiência da candidata como agente público,
reuniões com especialistas e cooperação popular através
de propostas apresentadas em transmissão ao vivo nas
mídias sociais.

DESENVOLVIMENTO

Com o objetivo de expansão econômica da cidade,
apresentamos abaixo propostas que otimizar a economia
de Arapongas e estabelecer um polo industrial mais

sólido, agronegócio mais eficaz e o comércio mais
dinâmico.


Combate ao desperdício no serviço público;



Ações de combate a corrupção integradas à medidas
do Poder Judiciário;



Implantação de terminais denúncia, sugestão e
reclamação em vários locais da cidade;



Realização de diagnósticos comunitários atualizados
constantemente;



Gestão administrativa eletrônica integrada;



Desburocratização de processos internos;



Implantação

de sala de

licitações aberta

para

acompanhamento público;


PROJETO APRENDENDO A RECICLAR - Incentivo a
criação de associações de serviço de reciclagem;



Projeto Feliz IDADE - Incentivo a projetos que primem
o trabalho com idoso. Investimento em atividades em
Centro de Atendimento ao Idoso.

SAÚDE
O sistema de saúde do município carece de um
serviço mais humano e acessível. Para estabelecer essa
proposição, devemos entender a secretaria de saúde
como um órgão mais unificado e conciso em suas
decisões, dessa forma, poderemos desburocratizar o
tratamento

de

saúde

das

pessoas

e

atuar

mais

assiduamente na prevenção das doenças. Vale ressaltar
que tal área é a que mais terá atenção em nosso governo.


Implantação do Projeto Saúde em Foco;



Valorização

das

equipes

multidisciplinares

proporcionando uma melhor satisfação dos servidores
e por consequência um atendimento humanizado a
população;


Investimento preferencial em saúde preventiva e
primária;



Ampliação do serviço de PSF;



Melhoria na infraestrutura de saúde do setor público;



Promover

atividades

de

saúde

e

bem-estar

a

população;


Ampliar,

aperfeiçoar

e

dar

preferência

para

o

atendimento de especialidades dentro do município.


Manter programas atuais que tem bom atendimento e
aceitação pelos munícipes;



Parcerias com ministério da saúde e unidades locais
para atendimento da radioterapia;



Capacitações para servidores e profissionais da
Saúde com objetivo na melhoria profissional e
humanização do atendimento;



Ativar o Laboratório Municipal;



Capacitações e incentivo nas ações dos Agentes de

Endemias;


Programa Campanha nos Bairros, mais Saúde menos
remédio- programas itinerantes de prevenção a saúde;



Valorização

dos

profissionais

e

seu

devido

reconhecimento através de Lei Trabalhista que prevê

pagamento de insalubridade em sua integralidade a
profissionais em atividade de risco;


Mutirão de consultas, cirurgias e procedimentos
eletivos;



Reestruturação e expansão do Projeto saúde Bucal.



Criação de um programa de atendimento Psicológico
comunitário,

devido

ao

número

excessivo

de

materiais

de

demandas;


Manutenção

e

fornecimento

de

expediente e necessidades básicas às Unidades de

Saúde;


Buscar apoio Governamental para criação do IML.

SEGURANÇA
Como jurisdição do poder administrativo do estado,
o município tem reduzido seus poderes na área de
segurança pública, especialmente na polícia. No entanto,
essa

agenda

relacionadas

atinge
à

nossa

guarda

atenção

municipal

em
e

medidas

adequações

preventivas como iluminação, fiscalização e revitalização
de espaços.
Para tal, será estabelecido um mecanismo para
aproximar
profissional

a

frente
e

de

treinamento

segurança
técnico,

à

qualificação

fornecendo-lhes

melhores meios técnicos para prevenir e combater o

crime.

Comitês

distritais

serão

estabelecidos

para

participar do debate sobre melhorias na segurança dos
bairros, pois são pessoas que conhecem e vivenciam a
realidade do seu local de residência.


Programa de Segurança comunitária nos bairros;



Ampliação de serviço de monitoramento eletrônico;



Implementação das Ações de Segurança Comunitária
sob a tutela da secretaria Antidrogas, Prevenção
através de orientação nas escolas, projetos de
esporte, lazer, cultura e artes às crianças;



Treinamento, valorização e qualificação da guarda
municipal armada;



Patrulhamentos efetivo Escolar;



Parceria com a Secretaria de Educação em projetos
Escolares sobre Trânsito, Cidadania, Prevenção às
Drogas e à violência Doméstica;



Apoio e incentivo nas ações das forças de Segurança
e no combate ao Crime;



Projetos em parceria com Conselho Tutelar nas ações
de prevenção à violência infantil e doméstica;



Criação da secretaria da Mulher em parceria com a

secretaria de Segurança Municipal e Estadual (através
da Delegacia da Mulher), visando aumentar a
amplitude dos trabalhos de prevenção à violência
doméstica ou contra mulher e estruturando uma rede
de apoio as vítimas;



Buscar apoio Governamental para construção do
CDP;



Implantação do projeto Vigilância comunitária, nas
localidades mais populosas em consonância com as
associações de bairros;



Buscar apoio governamental entre outros, para
melhoria do Hospital Santa Casa, e transformando-o
em Hospital maternidade.

EDUCAÇÃO
A educação pública é dividida entre os entes
federados, formando diversos sistemas educacionais, e
criando situações fragmentadas em nível nacional. Os
poderes

dos

governos

em

todos

os

níveis

são

determinados de acordo com os Princípios Orientadores e
a Lei de Diretrizes Básicas de 1996. O governo municipal
é responsável por fornecer educação nos primeiros anos
da educação básica.
O acesso à educação compreende um dos

principais

fatores

para

uma

população

melhor

alfabetizada e mais próspera. A melhoria na qualidade da
educação passa necessariamente pela melhor formação,
capacitação e valorização dos professores e para isso é
importante um programa de Educação Continuada para
qualificar, capacitar e valorizar não só professores como
também os servidores que atuam em outros serviços da
educação.


Plano Programado de Regularização do Piso Salarial
conforme estudo de viabilidade;



Fortalecimento e criação da Educação em tempo
Integral, com implantação em ao menos 40% do total
das unidades escolares;



Ampliação das vagas em Cmeis;



Ações integrada entre educação, esporte, lazer,

cultura e segurança pública;



Projeto VIVA O VERDE – educação ambiental na

prática. Projetos de educação Ambiental em parceria
com secretaria de meio Ambiente e Guarda Ambiental;


“Projeto

Minha

Escola

Feliz”

-

Revitalização,

manutenção e melhoria de Escolas e Cmeis;


Capacitação

e

valorização

dos

professores

e

servidores;


Recuperação de espaços para a prática de esporte
(quadras poliesportivas);



Parcerias com universidades/institutos federais para
promover projetos de formação e capacitação a

agentes públicos;


Projeto Gestor em Ação – efetivação da eleição para
diretores e coordenadores/pedagogos escolares;



Projeto o Gestor Educação Nota 10 - projeto de
experiências e valorização de gestores de escolas
municipais;



Priorizar

o

(construção

investimento
de

na

unidades

e

Educação

Infantil

atendimento

necessidades escolares);


Projeto Vigilantes nas Escolas;



Projeto Ouvidoria Educacional;



Melhoria da frota do Transporte Escolar;

as



Implementação

de

disciplinas

de

EMPRENDEDORISMO E Educação FINANCEIRA, em
parceria com Instituições e agentes especializados;


Projeto Bolsa Universitária Municipal (concessão de
Bolsa a alunos de baixa renda);



Enfrentar fatores da Evasão escolar, em parcerias com

conselho tutelar e órgãos do Judiciário;


Revisão e melhorias do Plano de Carreira do
Magistério;



Melhoria e Ampliação na estrutura física bem como
equipamentos de escolas e centros de Educação

Infantil;


Implantação da Biblioteca digital Municipal;



Projeto de Saúde Preventiva para alunos e para
professores;



Transparência nos recursos advindos do Governo

Federal;


Incentivo, capacitação e ampliação ao Projeto Justiça
Restaurativa nas Escolas;



Criação de uma Escola de Pais, atuante e efetiva em
parcerias com conselhos de pais e APMF;



Apoio Governamental para Construção de um colégio
estadual na região do Conjunto Flamingos;



Construção de uma Escola Municipal na região do
Flamingos e outra no Jardim Primavera.

MOBILIDADE
Otimizar o fluxo de pessoas dentro de uma cidade é
essencial para sua prosperidade econômica e melhoria da

qualidade de vida de seus cidadãos, logo, um plano
emergencial de mobilidade urbana se mostra necessária
para uma cidade que aumenta sua demografia a cada
ano e que se mostrou retrógada em engenharia urbana.


Projeto pé na faixa –educação para o trânsito por meio
de teatros, artes e campanhas educativas;



Melhoria dos pontos de ônibus;



Estudo e viabilização de ciclo faixas;



Criação do conselho de mobilidade urbana;



Melhoria terminal urbano municipal;



Criação e investimento no PROJETO VIA COLETORA
– Projeto de Interligação e desenvolvimento com a
cidade de Rolândia;



Adequação

das

vias

e

espaços

acessibilidade;


Revitalização do terminal rodoviário.

públicos

à

SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE
E AGRICULTURA
Uma

cidade

moderna

é

obrigatoriamente

responsável com o meio ambiente. Para atingir esse
status é necessário gerar riqueza e bem estar comum de
maneira sustentável, que valorize a agricultura mas que
não agrida as riquezas naturais que são essências para
nossa vivência.
A zona rural carece que melhor planejamento e
infraestrutura de escoamento da produção e segurança
das vias. A zona urbana necessita de maior arborização e

reestruturação das políticas ambientais de preservação
dos recursos naturais.
Para tanto, temos como compromisso gerar riqueza para
a cidade, contudo de maneira inteligente, tecnológica e
sustentável.



Substituição iluminação atual por lâmpadas de Led em
prédios públicos;



Eco pontos para coleta de lixo não reciclável;



Projeto cidade limpa e organizada – mutirões de faxina
nos terrenos em parceria da prefeitura e população,

entidades ecológicas;


Postos de coleta de materiais recicláveis;



Atendimento veterinário itinerante;



Convênio com instituições de ensino público para

atendimento veterinário;



Distribuição de lixeiras em áreas públicas;



Incentivo a criação de associações e cooperativas
rurais;



Manutenção e readequação de estradas rurais;



Melhoria de transporte escolar e das escolas na área
rural;



Academias da terceira idade nas sedes rurais;



Preservar áreas de mananciais;



Estratégias para despoluição e recuperação das
nascentes.

INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
A prioridade

dessa

agenda

é

atender

às

necessidades de moradia da população araponguense.
É de conhecimento que o déficit de moradia na

cidade ainda é muito grande, com isso, programas
habitacionais deverão ser firmados em parceria com o
governo estadual.
Melhorias na logística também comporão o plano
de governo, visto que beneficiará o deslocamento

cotidiano da população e facilitará o acesso aos pontos
mais afastados da cidade.


Pavimentação dos Bairros;



Reforma da Usina do conhecimento e sua utilização
educacional;



Reforma e adequação do Parque dos Pássaros;



Melhoria do Parque das Nações, para sua utilização
em eventos religiosos e aos jovens;



Pavimentação do Setor Industrial;



Criação da Praça Digital;



Aumento da cobertura da rede de Esgoto;



Calçamento,

acessibilidade

e

infraestrutura

dos

espaços públicos (estádio municipal, cemitério e
afins);



Manutenção e expansão melhoria na Iluminação
Pública, Programa Mais Luz nos Bairros;



Aquisição de terreno para implantação de loteamento
residencial;



Construção de unidades habitacionais para redução

do déficit habitacional;


Revitalização

da

Biblioteca

Municipal,

com

arborização, instalações e equipamentos modernos,
para atendimento a população;


Reestruturação e adequação de lanchonetes em

espaços públicos para empreendedores com eventos
locais.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE
EMPREGOS
Infelizmente a pobreza ainda atinge inúmeras
pessoas na cidade de Arapongas. Políticas públicas de

assistência social são de extrema necessidade para
conter o avanço da pobreza que atinge o país de modo
geral.
Um dos fatores que corroboram o crescimento da
pobreza é a falta de empregos. A cidade de Arapongas é
historicamente conhecida por uma vasta geração de
empregos, porém, nos últimos vivemos uma crise desse
setor.
Sendo assim, elaboramos propostas sólidas e
viáveis para combater a pobreza de nossa cidade em
concomitância à geração de empregos e ao apoio às

pessoas em situação de vulnerabilidade.


Ampliar ofertas de cursos e oficinas nos CRAS;



Projetos com parcerias que busquem resgatar o
vínculo das famílias e garantir atendimento social,
saúde, educação e trabalho;



Implantar projeto EU EXISTO- criando parcerias com
cartórios, tribunais e bancos para que as famílias
adquiram seus documentos e para que o atendimento
do CRAS seja descentralizado;



Incentivo, capacitação e ampliação ao Projeto Justiça
Restaurativa – já existente porém sem ação, para que
este promova trabalhos de Diálogos de Paz entre
família com venerabilidade;



Projeto Menor Aprendiz – articulação no setor
comércio e industrial, bem como capacitação dos
setores responsáveis. ( Guarda Mirim entre outros);



Incentivo

para

Instalação

de

novas

Unidades

industriais e comerciais no município;


Plano fomento Arapongas;



Parceria com associações comerciais e industrias,
para incentivo econômico;



Ampliar apoio as micro e pequenas empresas;



Articulação com setores empresarias para incentivo
voltados ao desenvolvimento econômico, trabalho e

geração de emprego;


Parceria com IFPR, para capacitação a quem está
desempregado.

CULTURA, LAZER E ESPORTES
Cultura, lazer e esportes compõe a cartilha básica
para o progresso da qualidade de vida de uma população.

Investir nessas áreas é o mesmo que investir em saúde e
educação, pois são medidas de saúde preventiva e de
formação de conhecimento.
A governança municipal tem a obrigação de
possibilitar à sua população acesso a esses campos,

através tanto de estrutura física de qualidade até a
promoção e divulgação da prática de competições
esportivas, aulas, peças teatrais, entre outros eventos.


Apoio e promoção a festas tradicionais, culturais e
religiosas;



Promover eventos esportivos, festivais de arte, feira
gastronômica envolvendo secretarias, comunidades e
empresas;



Apoio governamental para construção de espaços
esportivos;



Exposições e atrações voltadas ao público no Museu
Municipal;



Incentivos a Jogos, gincanas e atividades físicas com
projetos voltados para esporte e lazer;



Organização de competições estaduais e municipais;



Projetos culturais nos bairros.

CONCLUSÃO
A candidata, vem registrar seu compromisso e amor
por Arapongas, e para isso torna público o presente
documento

oficializando

suas

propostas

por

uma

ARAPONGAS PARTICIPATIVA, que crescerá sustentada
em numa gestão moderna e responsável, séria e
comprometida em tornar nossa cidade ainda melhor.
Queremos administrar para dar a essa cidade o
lugar que lhe é merecido, como cidade pujante,

promissora e sempre hospitaleira, lugar de destaque,
modelo entre as maiores cidades do Paraná.
Entendemos que temos que cuidar da cidade para
que as pessoas sejam felizes e para isso temos que
pensar em famílias seguras, com empregos, renda e

governo que cumpre suas funções, principalmente pelo
fortalecimento da economia da cidade e lutar pela
prosperidade e melhor qualidade de vida.
É com grande entusiasmo que proponho estas
ideias à apreciação da população de Arapongas, com o

sentimento de pertencer a essa cidade e de poder
contribuir para um futuro melhor de nossas famílias.
Convictos de que podemos juntos construir uma
Arapongas próspera, mais moderna, socialmente justa,
sustentavelmente

planejada,

transparente

e

economicamente viável. Convido você cidadã e cidadão
Araponguense a participar deste grande Projeto de
“ARAPONGAS PARTICIPATIVA”.

Pedimos a benção e a capacitação de Deus para
esse

maravilhoso

projeto

que

me

empreender com muito zelo e dedicação.

ANGÉLICA FERREIRA
Pré Candidata a Prefeita de Arapongas

comprometo

