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DIRETRIZDIRETRIZDIRETRIZDIRETRIZ    

    

Este plano de governo não pretende esgotar assuntos ou restringir temas. É um convite 

à descoberta e ao debate. O que estamos apresentamos é um ponto de partida, um 

conjunto de linhas e visões gerais para atender a uma exigência de registro eleitoral. O 

processo de elaboração de um plano de governo definitivo, que irá guiar nossas ações, 

será edificado a partir de debates amplos, de diálogos diversos e de estudos profundos 

das muitas realidades da cidade de Arapongas. 

A vida de um cidadão não é dividida em partes. Somos seres complexos, com 

necessidades diversas que se entrelaçam. Um conjunto de políticas públicas também 

deve funcionar assim, de forma integrada, criando conexões que permitam aos 

indivíduos desfrutarem de uma existência plena na sociedade. 

Tomamos, portanto, a decisão de pensar a gestão de forma integrada, sem tratar as 

políticas públicas de maneira isolada, e sim como parte de uma grande visão de 

administração do Estado, a qual cada decisão afeta, auxilia, influencia e é influenciada 

pelas outras. Trata-se, portanto, de propor uma rede de conexões que visa ao 

desenvolvimento e busca propiciar uma qualidade de vida melhor para cada cidadão. 

Desse modo, propomos as seguintes diretrizes de trabalho, que pretendemos ainda 

aprofundar ao longo do tempo em diálogo com a sociedade. A visão das nossas propostas 

é de integração e de coerência intertemporal das políticas públicas. Os dois pilares que 

estruturam essas propostas são: desenvolvimento (social,econômico e sustentável) e 

gestão pública de qualidade (eficiência, transparência e resultados).  

 

    

VALORESVALORESVALORESVALORES    

    

A democracia é um valor fundamental para a garantia da pessoa humana e o exercício da 

cidadania, ela se origina das pessoas , para as pessoas. Da democracia não se abre mão 

em hipótese alguma;  

- O poder político se disputa pelo voto universal e os projetos políticos se implementam 

pelo compartilhamento de ideias, pelo convencimento, e não pela imposição;  

- A democracia representativa deve ser fortalecida e aprimorada, estimulando os 

cidadãos e os movimentos da sociedade civil organizada a participarem da condução da 

coisa pública;  

- A corrupção, criminalidade e a impunidade devem ser incansavelmente combatidas por 

todos os agentes públicos, alçados a essa condição pelo voto ou pela carreira profissional;  

- A miséria deve ser erradicada e as injustiças sociais combatidas e eliminadas; 



- A todos devem ser dadas oportunidades iguais de crescimento individual e de exercício 

pleno da cidadania;  

- O acesso à Justiça deve ser facilitado e garantido a todos, individual e coletivamente;  

- O crescimento econômico deve promover a superação das desigualdades, criando 

melhores condições de emprego e renda;  

- O desenvolvimento econômico deve compatibilizar-se com o meio ambiente, nos 

parâmetros da sustentabilidade;  

- O econômico deve subordinar-se ao social, contribuindo para superar desigualdades da 

ordem vigente. As leis de mercado não são um valor absoluto, devendo harmonizar-se, 

sob a direção do governo, com o interesse geral da sociedade; 

- As instituições públicas devem aperfeiçoar-se e atualizar-se em busca da ampliação do 

diálogo e da participação da sociedade, assim como do avanço dos padrões de eficácia e 

da credibilidade, rompendo com as práticas clientelistas e paternalistas e eliminando a 

corrupção de suas estruturas;  

- A transparência, a participação social e a austeridade político-administrativa constituem 

as bases de trabalho da administração pública. 

 

    

AMEAÇAS A ENFRENTAR, OPORTUNIDADE A APROVEITARAMEAÇAS A ENFRENTAR, OPORTUNIDADE A APROVEITARAMEAÇAS A ENFRENTAR, OPORTUNIDADE A APROVEITARAMEAÇAS A ENFRENTAR, OPORTUNIDADE A APROVEITAR    

    

A economia Araponguense vem perdendo dinamismo, o que é fácil confirmar pelo 

cotidiano da vida econômica e social da nossa cidade. Parte dessa perda pode ser 

atribuída à persistência da crise externa, mas a outra parte se deve a gestão municipal. O 

fato é que Arapongas caminha em um ritmo mais lento do que poderia. E um ritmo mais 

lendo do que já vivenciamos, isso prova que a gestão municipal não teve eficácia. 

A prefeitura de Arapongas perdeu a liderança no processo de manutenção de um bom 

ambiente institucional de negócios e o empresariado, por sua vez, vem se tornando cada 

vez mais pessimista. Mas também é crescente a perda de confiança entre consumidores 

e entre os trabalhadores, quanto à manutenção do emprego e da renda no futuro 

próximo. 

Se não houver incentivo a desenvolvimento empresarial, atividade econômica continuara 

fracassada na cidade, não haverá empregos para todos os jovens que hoje lutam para se 

capacitar ou, alternativamente, esses jovens irão disputar os mesmos postos de trabalho 

já existentes. As oportunidades de investimento e de crescimento para as empresas 

araponguense declinarão.  A melhor política social hoje é a conquista de ganhos de 

produtividade. Nesse sentido, a qualidade e a consistência intertemporal das políticas 

públicas são importantes para o processo de desenvolvimento sustentado das sociedades 



– educação, saúde, infraestrutura, cultura, turismo, direitos humanos, esporte e lazer, 

entre outros. 

Prefeitura deve criar uma modernização persistente do fisco, promoção da transparência 

e de uma área de inteligência estratégica, capaz de reduzir o custo de cumprimento das 

obrigações fiscais para os contribuintes. Estabelecimento de novas práticas – 

transparentes e mais avançadas – para atração de negócios e de novos empreendimentos 

produtivos e que gradualmente substituam os incentivos fiscais, que se encontram sob 

contestação. 

 

 

GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOSGESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOSGESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOSGESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS    

    

Inicialmente, propõe-se a criação de um GABINETE de Fiscalização, com intuito de 

fiscalizar todos os serviços e obras publicas, tudo de acordo para seguir rigorosamente 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Precisamos investir com qualidade os recursos, conhecimento e a transparência são 

fatores fundamentais de sucesso na aplicação desses recursos. Os recursos públicos 

pertencem aos cidadãos e não aos governos que, temporariamente, recebem uma 

delegação para sua gestão. Esse debate precisa ser elevado ao nível social e sair de dentro 

dos gabinetes. Há uma vasta literatura que defende que a legitimidade do governo na 

aplicação dos recursos públicos e a transparência da gestão fiscal são elementos que 

levam a um maior cumprimento das obrigações fiscais e um menor custo de coleta e 

fiscalização para os fiscos. 

Arapongas precisa também retomar sua capacidade de planejamento e gestão de 

qualidade, em linha com as expectativas sociais na atual conjuntura, precisa estar 

assentada na meritocracia e na profissionalização do serviço público e um planejamento 

de fato pressupõe menor espaço para o improviso, a antecipação de crises e de 

problemas, e a imunização contra as pressões corporativas. 

A construção de uma administração profissionalizada, democrática, competente e 

comprometida com o interesse público é um grande desafio para a sociedade 

Araponguense. Precisamos constituir uma equipe qualificada, escolhida por mérito, em 

função de suas qualidades técnicas e de gestão, o que é vital para aumentar a capacidade 

da cidade em realizar entregas e produzir resultados em benefício da sociedade. 

É preciso retomar a crença de que gestão se faz com pessoas e com mérito, e não com 

correligionários. É preciso envolver a todos para que o planejamento se torne realidade 

e para que Arapongas retome sua trajetória de desenvolvimento com prosperidade 

compartilhada entre todos os nossos cidadãos. 



O que fundamentam o novo modelo de gestão do setor público, orientado para o 

fortalecimento da sua legitimidade, assentam-se no compromisso para a modernização 

da gestão pública: 

- Profissionalização do serviço público, baseada no mérito para acessar cargos públicos e 

para evolução na carreira;  

- Gestão por resultados, para aumentar o comprometimento do setor público com o 

retorno oferecido para a sociedade; 

- Ampliação do controle social através de uma maior transparência da gestão pública;  

- Ampliação e incentivo à participação da população;  

- Ampliação do governo eletrônico, entendido como plataforma de relacionamento 

prioritária com os cidadãos, permitindo a prestação de serviços, diálogos e participação 

on-line, atendendo demandas, compartilhando saberes e contribuições de cidadãos, 

movimentos sociais e instituições diversas. 

Também é fato, Arapongas deverá passar por um desafio, que é a melhoria do uso do 

recurso publico e da qualidade na prestação de servico a população.  

    

    

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO    

 

Não deveria haver mais dúvidas de que a educação deva ser priorizada pelas prefeituras, 

por meio da aplicação de recursos financeiros e da adoção de uma gestão meritocrática. 

Mas, é claro, não se pode pensar apenas na quantidade de anos de estudo, é preciso 

pensar também na qualidade do ensino como forma de garantir o verdadeiro 

aprendizado. 

Os sistemas de educação e criação de novas tecnologias abrangem os vários níveis de 

ensino e pesquisa: educação básica, ensino fundamental, ensino médio e 

profissionalizante; e o ensino superior, que compreende a graduação e a pós-graduação 

e o desenvolvimento de pesquisas científicas. Os esforços de Arapongas e da sociedade 

devem se desenvolver em todos os níveis, pois o processo educacional, cultural e de 

desenvolvimento é contínuo e abrangente. 

Observamos que nos próximos anos a prioridade brasileira deve ser a educação básica, 

de modo a proporcionar o conhecimento a todos os cidadãos da língua portuguesa, uma 

língua estrangeira, matemática, ciências da natureza e história da sociedade. Sendo que 

a educação básica prepara o indivíduo para todas as etapas da vida. Falta de formação 

com qualidade nesse período se tornam mais dificeis e custosas de serem revertidas, 

além de reduzirem o potencial da educação superior e do desenvolvimento tecnológico. 

 



Principais propostas: 

 

- Revisão do Plano de Carreira dos Professores, melhorando gradativamente o salário, 

não só para os professores mas para todos os funcionários públicos municipais; 

- Melhoria na estrutura fisica e nos equipamentos das escolas e creches, melhorando o 

bem estar dos alunos e professores; 

- Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes; 

- Criar o programa Ler, Escrever e Contar, uma política pública voltada para a plena 

alfabetização (língua portuguesa, língua estrangeira, matemática e princípios científicos) 

de todas as crianças na faixa etária de 5 a 8 anos; 

- Desenvolver ações junto às instituições superiores para reestruturação da formação 

inicial de professores. Capacitá-los para educar crianças e jovens da sociedade em 

transformação, baseada nas tecnologias de informação e comunicação.  

 

- Ampliar gradativamente e de forma sustentada os investimentos em educação;  

 

- Implementar novas estratégias que visem ao maior envolvimento das famílias com a 

educação dos filhos e com o trabalho educativo das escolas. 
 

- Readequação dos alunos as escolas próximo a suas residências, com isso melhora a 

logística do transporte aos alunos; 

- Tercerização de creches para reduzir o máximo do déficit; 

- Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante, 

esporte e cultura; 

- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 

- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

- Programa multidiciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para jovens 

concludentes do ensino médio, com premiação dos alunos que mais se destacam com 

bolsas para instituições universitárias da rede privada; 

- Plano de ensino ao produtor rural; 

- Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agricola; 

- Ouvidoria Educacional; 



- Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados como carga 

horária extra; 

- Curso técnico em parceria com empresas; 

- Projeto todo agricultor é empreeendedor: - curso de adminstração voltado a agricultura 

(público alvo: familias do campo); 

- Curso de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 

- Reativar escolas rurais atualmente fechadas, visando manter os alunos próximo de suas 

casas; 

- Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da 

comunidade, principalmente aos finais de semana; 

- Projeto QUEM PLANTA ESFORÇO, COLHE SUCESSO: A secretaria de educação, oferecerá 

cursos preparatórios direcionados aos alunos do 3º ano de ensino medio; 

Curso com duração de 6 meses em horário noturno; 

Os alunos destaque receberão bolsas e auxilio universitário. 

- Escola agricula – sistema de internamento para os alunos durante a semana; 

- Licença Prêmio; 

- Horas atividades – redução da carga horaria ed. Infantil de 40 horas para 30 horas; 

- Transporte escolar gratuito para os universitários que residem em nosso município; 

TRANFORMAR ARAPONGAS EM REFERENCIA NACIONAL NA EDUCAÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

CULTURACULTURACULTURACULTURA    

    

A cultura é produto e meio da vida em suas dimensões social, política, econômica, 

religiosa, intelectual e artística. Cultura é vida que se experimenta e se expressa nas mais 

diversas formas de arte, nas práticas e valores do cotidiano, nas casas, nos museus, nos 

teatros, nas ruas, nas praças, nas periferias, nos campos, nas cidades.  

A cultura é um campo múltiplo e variado, referenciado à história das relações 

socioeconômicas e políticas, mas também ao mundo simbólico e à expressão da 

intelectualidade e das artes. É ainda resultado das relações que os homens estabelecem 

com a natureza. De forma que todos somos seres culturais. 

A cultura é um meio de produção e expressão da vida. Somos herdeiros de um processo 

acumulativo de conhecimentos, experiências, valores e ordens simbólicas adquiridos 



pelas inúmeras gerações passadas. Seremos parte deste processo para as gerações 

futuras.  

O papel municipal de fomentador e promotor de expressões culturais deve ir ao encontro 

de uma política pública de inclusão social, de criação de oportunidades de expressão e 

autoafirmação de todos os araponguenses. 

 

Principais propostas: 

 

 - Criar um programa voltado para os jovens com desenvolvimento de ações de conexões 

virtuais e presenciais orientados pela lógica colaborativa, comprometido com o respeito 

às diversidades, reconhecendo e buscando soluções locais para a as questões culturais e 

estimulando a expressão por meio das diversas linguagens artísticas e das novas mídias; 

 - Fortalecer as atividades econômicas baseadas no conhecimento e conectadas ao 

talento criativo. A gestão pública deve disponibilizar técnicas e tecnologias, agregando 

valor ao capital intelectual e cultural como instrumento impulsionador do 

desenvolvimento socioeconômico; 

-  Desenvolver festival musical, com intuito de abrir oportunidade aos nossos artistas 

locais; 

- Restruturar nosso BOSQUE DOS PÁSSAROS, fazendo dele um zoológico com a maior 

quantidade de pássaros, para que nossas crianças e até mesmo toda população possam 

conhecer os pássaros que dão nomes às nossas ruas; proporcionando uma experiência 

única de contato próximo; 

- Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos como, aulas de 

música, pintura, entre outros; 

- Criar um centro hípico, para incentivar aulas de team roping (laço em dupla), prova de 

3 tambores, entre outros. Aulas direcionadas para as criancas da rede pública. 

- Apoio e valorização das manifestações culturais locais, criando a infraestrutura para 

realização de eventos esportivos e culturais no campo; 

- Criação de um centro de eventos para realização da futura EXPOARAPONGAS, onde será 

realizada no aniversário da cidade; 

- Buscar parcerias, com intuito de organizar RODEIOS, alem de ser uma diversão para 

população movimenta a economia da cidade; 

- Melhorar as condiçoes do local onde se instalam nossos musicos na feira livre aos 

domingos. 

 

 



SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE    

    

O SUS foi à política edificada para promover essa universalização, mas, apesar de merecer 

o reconhecimento quanto ao seu mérito, ainda é uma obra inacabada. Ou seja, dentro 

do modelo adotado no Brasil, a implantação do SUS precisa avançar para assegurar à 

população seus direitos plenos. 

Nossa política para a saúde prevê o acesso universal, igualitário e gratuito a todos os 

cidadãos. A ênfase na prevenção é crucial para qualidade de vida da população além de 

apresentar menor relação custo benefício. 

Assim, vamos promover a saúde e prevenir as doenças, adotando metas de indicadores 

de longevidade e diminuição de doenças sem deixar de promover o atendimento 

hospitalar quando necessário. 

Vamos realizar uma política de gratificações aos funcionários quando da concretização 

das metas, reforçando os planos de carreiras dos servidores públicos municipais. 

 

Principais propostas:    

 

- Compromisso em restruturar a Santa Casa de Arapongas; 

- Criar sistema de equoterapia para pessoas necessitadas; 

- Colocar em funcionamento o laboratório municipal, para que possamos agiliziar e 

diminuir custos de exames; 

- Intensificar o uso de equipamentos da rede própria e conveniada para análises clínicas, 

patologia clínica e imagem, aumentando a eficiência de utilização dos mesmos; 

- Implantação direito a cirurgia plástica para as pessoas que foram submetidas a cirurgia 

bariátrica; 

- Aplicativo de consulta, podendo o paciente agendar e unificar aos postos de saúde que 

tem disponibilidade de vagas pra consultas; 

- Criação do centro de reabilitação (atendimento aos dependentes químicos). 

Implementando com programa integrado de atendimento aos dependentes e família de 

álcool e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, formação 

profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro setor como as comunidades 

terapêuticas; 

- Criar o comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde; 

- Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 

dependentes de quimicos; 



-  Aprimorar o gerenciamento e o acesso aos exames de apoio diagnóstico; 

- Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a 
melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma 
postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da população. 

 

- Ampliar o horário de atendimento dos 18 horas aos finais de semana e feriados, com 
um terceiro turno (24 horas), realizando um estudo prévio para identificação de um 
patamar de centralização regional, reunindo em uma única região um número limitado 
de bairros. Por exemplo, 18 horas do flamingos contemplará o atendimento 24 horas da 
região, o 18 horas do Petropolis contemplará o atendimento 24 horas, assim o mesmo 
com o 18 horas da zona sul. O intuito é descentralizar o atendimento do UPA. 

 

- Estruturar a rede de atenção da oncologia; 

 

- Implantar uma política de gestão da informação para atender a necessidade da rede 
assistencial e um gerenciamento eficaz; 

 

- Construir o Centro de Atenção Especial ao Idoso; 

 

- Implementar instrumentos de gestão e intensificar a captação de recursos financeiros 
externos; 

 

- Implementar a qualificação dos profissionais, fortalecendo a gestão do trabalho; 

 

- Implantar um sistema de gerenciamento de ambulâncias para os pacientes atendidos 
nos 24 horas, que não possuem veículos para se transportar após o atendimento;   

 

- Promover a atenção integral à saúde da população Araponguense com ênfase nas áreas 
e populações de maior vulnerabilidade; 

 

- Readequação dos salários e condições de trabalho do SAMU; 

 

- Buscar junto ao governo do Estado a implantação de uma UTI NEONATAL; 

 

- Acompanhamento dos agentes de saúde, para os pacientes pós operatório e pós 
internação; 

 

- Implantação da Política de Internação e Atenção Domiciliar para pacientes que precisam 
de cuidados pós-hospitalares; 

 

TRANFORMAR ARAPONGAS EM REFERÊNCIA NACIONAL NA SAÚDE 



 

 

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS HUMANOS E DIREITOS HUMANOS E DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL    

 

A política social abrange elementos voltados ao alívio da pobreza e outros voltados à 

transformação da capacidade produtiva das pessoas. Avançar na formulação de políticas 

sociais consiste em integrar esses componentes. O atendimento integrado e customizado 

significa entregar às famílias serviços complementares, cujo impacto conjunto é 

significativo.  

Garantir o atendimento integrado a uma pessoa implica oferecer a ela programas 

complementares, já que o impacto de um determinado programa social tende a ser maior 

na presença de outros programas. O princípio da integração nos conduz ao da 

integralidade (que significa atender a todos os membros de uma mesma família). A rede 

integrada de serviços deve ser estruturada sob o princípio da equidade, de modo a 

possibilitar a equalização de oportunidades e resultados. Visualizar as sinergias a serem 

exploradas é o primeiro passo para a consolidação da integração destas políticas.  

Nesse caminho, nós como município temos papel fundamental como parceiros de 

política públicas. Além de parceiros e colaboradores somos responsáveis pela gestão das 

políticas de assistência social, saúde e os primeiros níveis de educação. O resultado da 

gestão de tais políticas retorna às famílias na forma de benefícios e serviços sociais. É 

importante destacar que o município é o território mais próximo da principal unidade de 

análise e intervenção dos programas estaduais e federais – a família.  

Nesse sentido, os equipamentos e agentes do nosso município, principalmente nas áreas 

de assistência social e saúde, compõem uma rede. O Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS é o espaço de referência da proteção social básica e principal entrada dos 

usuários à rede socioassistencial. Assim, o CRAS é a principal referência no território onde 

está referenciada a família. As equipes do CRAS têm a responsabilidade de realizar um 

diagnóstico da realidade local, funcionando como instrumento integrador das políticas 

no ambiente.  

O CRAS e outros equipamentos como o Centro de Referência Especializada da Assistência 

Social (CREAS) concretizam a presença e responsabilidade do poder público diante da 

perspectiva dos direitos sociais. Ambos são parte da Política Nacional de Assistência 

Social, ancorada nos pressupostos do Sistema Único da Assistência Social – SUAS que 

regula e organiza no território nacional, os serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais.  

As estratégias de intervenção para proporcionar apoio às famílias estão balizadas na 

perspectiva de levar aos mais pobres, prioritariamente, informação sobre a oferta de 

serviços, bem como a qualidade e a utilidade dos mesmos. A expansão e a melhoria dos 

serviços públicos, juntamente com os investimentos em capital social e humano, podem 



não atingir esta população por motivos diversos, entre os quais estão a falta de 

informação, de dinheiro para transporte entre outros gastos e incentivos.  

Formalmente, a política social garante à população o acesso subsidiado a bens e serviços, 

independente do tipo de política implementada. Entretanto, cabe o questionamento 

acerca da garantia por parte do município de condições materiais mínimas para que os 

mais pobres possam aproveitar as oportunidades disponíveis. Uma determinada família 

pode estar vulnerável em função da dificuldade que seus membros enfrentam para 

encontrar trabalho, ou devido a problemas de saúde que os impedem de trabalhar, enfim 

para cada tipo de vulnerabilidade específico a cidade precisa levar uma proposição 

adequada. Eis a importância de uma ação integrada e interssetorial que envolva as 

diferentes áreas (saúde, educação, segurança, assistência social, etc.).  

O monitoramento e a avaliação da rede de proteção social baseado na promoção das 

famílias também constituem uma forma estruturada de aferir os impactos de sua 

implantação sobre os grupos beneficiários. Torna-se imperativa, a construção e o 

fortalecimento de um processo contínuo de monitoramento e avaliação de programas 

sociais dado que as condições socioeconômicas mudam e ajustes são necessários para 

que os programas garantam uma crescente efetividade. 

 

Principais ações a serem implementadas e criadas:  

 

- Ampliar e reforçar as ações de atendimento e apoio das populações em situação de 

fragilidade social ancoradas nos CRAS;  

- Expandir e melhor estruturar de forma articulada com a população as ações preventivas 

e emergenciais de Defesa Civil; 

- Programar de forma articulada com os órgãos estaduais e com a policia militar ações 

eficazes de combate ao tráfico e consumo de drogas;  

- Implantar de forma ampla e capilarizada a política de direitos humanos/civis e de defesa 

da paz, com atenção especial à questão das minorias e dos estratos marginalizados da 

sociedade;  

- Criar uma coordenação especializada para articular as ações e políticas públicas de 

prevenção e combate à violência contra as mulheres e os jovens. 

- Criar o PROJETO RECOMEÇAR, projeto que garante a mulher e seus filhos a estarem 

amparadas e protegidas no período de 06 meses numa CASA LAR, tendo nesse período a 

oportunidade de se preparar para readequação ao mercado de trabalho.  

- Gestão territorial por área de abrangência das unidades de CRAS, identificando as 

situações de vulnerabilidade e risco social, bem como as potencialidades de cada área, 

levantando as demandas para o planejamento, intervenção e a otimização dos recursos; 



    

ESPORTE E LAZERESPORTE E LAZERESPORTE E LAZERESPORTE E LAZER    

 

A vida das pessoas nos tempos atuais é cada vez mais marcada pelo stress e pelo 

sedentarismo. As doenças crônicas, físicas e mentais, são presentes em percentual 

crescente da população 

A prática de atividades esportivas é de grande relevância para todas as faixas etárias. Já 

está comprovado que esporte e lazer são atividades importantes para prolongar uma vida 

saudável e produtiva, além de afastar jovens das drogas e da criminalidade. 

Nessas condições, o esporte e o lazer assumem um papel de grande relevância na vida 

dos cidadãos e demandam do poder público a implantação de infraestrutura adequada e 

de ações efetivas de estimulo à pratica de esportes nas suas diversas modalidades e 

atividades de lazer e entretenimento. 

 

Principais propostas: 

 

- Investir na construção e manutenção de espaços públicos adequados às práticas 

esportivas e lazer; 

- Transformar o esporte e o lazer em pilares fundamentais das ações de combate às 

drogas e a violência através de programas sociais estruturados e integrados com outras 

ações governamentais; 

- Arapongas Olímpica – Na nossa cidade o cidadão poderá praticar as modalidades 

olímpicas. As pessoas poderão se cadastrar para a prática ou para aulas experimentais da 

modalidade, criando os campeonatos municipais amadores de futebol de campo, society 

e salão como o campeonato Municipal de Bairros; 

- Realização de patrocínio e incentivos para manutenção de esportistas de alto 

desempenho pela Prefeitura, deixando claro o orgulho que Arapongas sente de seus 

campeões esportivos. 

- É crucial o retorno da Cidade de Arapongas no futebol profissional. 

- Incentivar o Futebol Profissional araponguense, para que se fortaleça o público no 

Estádio em suas apresentações, com o consequente aumento de exposição na mídia. 

- Construção de um Centro esportivo na região da Zona sul; 

- Construção de um bosque (lagoa, pista de caminhada e outros entretenimentos) para a 

Zona Sul; 



- Construção de um bosque (lagoa, pista de caminhada e outros entretenimentos) para 

os moradores do conjunto Araucaria; 

- Aproximar o Comércio e as Entidades de Classe, com a realização de torneios das 

modalidades esportivas mais adequadas a suas faixas etárias; 

- Criação de espaços esportivos para os habitantes com necessidades especiais; 

- Incrementar nas instalações de Academias ao Ar Livre, as quais deverão receber 

supervisão de profissionais de Educação Física, para garantir a sua integridade, esse 

serviço será em parceria com universaidade local; 

 

    

SEGURANÇA PÚSEGURANÇA PÚSEGURANÇA PÚSEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIALBLICA E DEFESA SOCIALBLICA E DEFESA SOCIALBLICA E DEFESA SOCIAL    

 

A resistente presença de violência e conflitos no ambiente das relações humanas mostra 

toda a complexidade da vida em coletividade. Combater as diversas formas de violência 

e promover uma cultura de paz e fraternidade têm se mantido como desafios à 

caminhada humana. 

Especificamente sobre as ações de segurança pública e defesa social na cidade de 

Arapongas, as palavras-chave para melhoria das instituições de segurança pública, são 

integração, modernização e profissionalização. Deve ser frisada a necessidade de 

capacitação e de equipamentos. 

Nossa administração Municipal, por meio de seus Gestores, aperfeiçoará e proporcionará 

o fomento necessário para prevenção de práticas delituosas, a repressão a essas práticas, 

quando se fizer necessário, em total parceria com a Polícia Militar, Polícia Militar 

Ambiental, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e as atividades de Defesa Civil que estão na 

esfera de atribuições da Municipalidade, proporcionando trabalhos no ambiente 

educacional de Programas de prevenção ao uso e tráfico de drogas ilícitas e todas as 

possibilidades de melhorar a sensação de segurança e consequente qualidade de vida no 

âmbito municipal. 

Vamos efetivar a Guarda municipal, de acordo com os preceitos instituídos. Onde está 

exercerá, no âmbito do Município de Arapongas, apoio à Polícia Militar, monitoramento 

preventivo e comunitário de atos que possam configurar desvio da ordem, do sossego e 

da paz pública, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos 

fundamentais dos cidadãos. 

Também prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços 

municipais, priorizando a segurança escolar; apoiando a realização atividades preventivas 

voltadas à segurança do trânsito, nas vias e logradouros municipais; é dever desta 

proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, 

adotando medidas educativas e preventivas. Promovendo em parceria com as comissões 



civis comunitárias, mecanismos de interação com a sociedade civil, a fim de identificar 

soluções para problemas e programar projetos locais voltados à melhoria das condições 

de segurança nas comunidades. 

 

Principais propostas: 

 

- Maior presença da Guarda Municipal nas escolas, através de rondas e palestras; 

disponibilizando efetivo no apoio integral à Secretaria de Educação, garantindo que a 

escola seja um espaço solidário e de inclusão social da família; 

- Criação do quartel da Guarda Municipal com extrutura adequadas pra melhor as 

condições dos nossos guardas; 

- Serviço de monitoramente com drones; 

- Otimizar, aperfeiçoar e ampliar o atual sistema de monitoramento das principais vias e 

equipamentos públicos, por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência 

urbana; 

- Criar um programas de mapeamento dos locais com mais incidência de delitos; 

- Difundir a Cultura de Paz como estratégia contra a Cultura de Violência; 

- Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, ciclovias, praças e parques em projetos que 

inibam a criminalidade. 

- Buscar viabilizar moradia à um guarda municipal nos locais públicos de maior 

vulnerabilidade, por exemplo, no parque dos pássaros. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔDESENVOLVIMENTO ECONÔDESENVOLVIMENTO ECONÔDESENVOLVIMENTO ECONÔMICOMICOMICOMICO    

 

Focar no desenvolvimento social, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos 

araponguenses, certamente trará vantagens econômicas, mas é importante termos um 

planejamento urbano e estratégico bem direcionado principalmente com a visão de 

sustentabilidade no desenvolvimento tecnológico, urbano, industrial e humano. Para que 

este projeto de futuro e de transformação da cidade de Arapongas na realidade que 

buscamos para o amanhã. 

Contexto de desenvolvimento da cidade de Arapongas, metas e prognósticos para o 

desenvolvimento: 



- Inovação e agregação de valor nos segmentos de agricultura, indústria e serviços 

criativos, micro e pequenas empresas e start ups. Criação do Banco Municipal, com novos 

modelos de financiamento da atividade produtiva e de promoção do empreendedorismo; 

- Criar o programa “CAMINHOS DAS INDUSTRIAS”, que consiste em gerar uma política 

protagonista de atração empresarial. Para isso, o ambiente favorável precisa ser criado, 

com o incentivo para os investidores, e buscar a diversidade de industrias. 

- Construção de novos equipamentos turísticos; 

- Lotes industriais; 

- Integrar as políticas de turismo com as áreas de cultura, esporte, educação e meio 

ambiente; 

- Investir na estruturação dos parques municipais para que eles alcancem todo o seu 

potencial turístico; 

- Posicionar Arapongas no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do estado 

do Brasil, através de incentivos e instrumentos de fomento apropriados. 

- Estimular a criação de pólos de empreendimentos “JUNIORS” da economia criativa 

propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, 

filme e vídeo, software de lazer, artes performáticas, edição, jogos de computador, 

serviços de televisão e rádio - no centro e nos bairros, visando estimular a geração de 

empregos e novas oportunidades aos jovens talentos araponguenses; 

- Buscar o desenvolvimento de industria/montadora no setor de software, conforme as 

melhores experiências nacionais e internacionais; 

- Estabelecer parcerias com os setores empresariais, sistema (SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE 

e SESC), entidades educacionais e governos estaduais e federal com o intuito de qualificar 

e requalificar os trabalhadores, especialmente nas novas profissões e tecnologias do 

futuro; 

- Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas nascentes nos bairros 

visando promover a descentralização da oferta diversificada de empregos; 

- Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas em até 25% do volume de 

compras da prefeitura visando estimular a economia local e a geração de empregos; 

- Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e 

aperfeiçoar as cooperativas como as dos trabalhadores urbanos de reciclável, resíduos 

sólidos; 

- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de 

trabalho público e privado; 

- Aprimoramento profissional através de cursos específicos; 



- Foco permanente no desenvolvimento de negócios, facilitando acesso a linhas de 

crédito e apoio municipal; 

- Estimular a geração de empregos e criar um aplicativo de vagas, facilitando para os 

munícipes a consulta de oportunidades em sua região, facilitando a locomoção e 

permitindo o desenvolvimento interno de Arapongas; 

- Reduzir o tempo de abertura de empresa. Este processo de legalização precisa ser 

desburocratizado e o apoio a micro e pequena empresa deve ser total; 

- Estimular o setor de Tecnologia da Informação, criar plano de incentivos para atrair 

empresas deste segmento; 

- Manter o desenvolvimento permanente do Município como foco estratégico, fazendo 

uma gestão direcionada ao meio ambiente, sustentabilidade e voltada para a sociedade. 

    

    

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE    

 

A secretaria Municipal do Meio Ambiente, está terá por objetivo fazer com que a 

preocupação com a questão ambiental faça parte do dia-a-dia dos munícipes. Os 

cuidados com a natureza passam pela aplicação dos princípios da sustentabilidade, o 

desenvolvimento de programas de geração de emprego e renda, associados às práticas 

ambientais e a promoção da educação ambiental. Deve atuar diretamente nas Escolas e 

Instituições, onde valores socioambientais são agregados aos processos de 

aprendizagem, na forma de parcerias e palestras, promovendo a interdisciplinaridade das 

questões ambientais. Os assuntos são amplos e voltados à realidade de cada grupo, tendo 

como base central temas como Aquecimento Global, Desenvolvimento Sustentável, 

Consumo Consciente, Arborização Urbana, Reciclagem, Licenciamento ambiental, entre 

outros. 

 

Principais propostas: 

 

- Integrar as agendas de floresta e água dando a elas viés de vetor econômico, trazendo 

inovações quanto à subsídios e incentivos para a população rural, manter suas áreas de 

florestas e as áreas suscetíveis a recuperação ambiental; 

- Fortalecer parcerias institucionais para captação de recursos mais significativos com 

organismos nacionais e internacionais; 



- Desenvolver estratégias para Criação de Unidades de Conservação, sejam estas parques 

municipais e incentivar o proprietário rural a criar Reservas Particular de Patrimônio 

Natural; 

- Revitalização e recuperação das áreas verdes de Arapongas; 

- Revitalização do Parque dos Pássaros; 

- Revitalização e aumentar o Parque das Nações (criando trilhas e atrativos culturais); 

- Incentivar o plantio de árvores e cuidar destas periodicamente, bem como estudar a 

criação de parques municipais no município; 

- Criar parques, lagos e praças principalmente nas regioes da Zona Sul e conjunto 

Araucaria; 

- Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de campanhas 

educativas, em parceria com o terceiros setores; 

- Ampliar a arborização das ruas da cidade; 

- Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as empresas na 

implantação de programas de gestão ambiental; 

- Criar um banco de dados verde inteligente por bairro via web, com a participação das 

comunidades; 

- Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios em 

todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais. 

 

    

PROTEÇÃO AOS ANIMAISPROTEÇÃO AOS ANIMAISPROTEÇÃO AOS ANIMAISPROTEÇÃO AOS ANIMAIS    

 

Os animais, pela condição de seres vivos, detem certos direitos que são inerentes. Tais 

direitos naturais dos animais são uma verdade insofismável, da mesma forma que o 

homem, no dizer de Léon Duguit, “em sua natureza de homem, desfruta de certo direito 

subjetivos, que constituiem direitos individuais naturais”. Respeito aos direitos naturais 

do homem, bem com aos dos animais e das demais espécies vivas, é a conduta ética 

miníma que se impõe a humanidade. 

 

Principais propostas: 

 

- Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal; 



- Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos, por 

meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização 

cirúrgica) de cães e gatos; 

- Ampliar ações educativas (adoções e etc.) junto a escolas, de modo sistêmico e 

continuado; 

- Criar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da 

população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas; 

- Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das 

legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, 

preventiva e punitiva; 

- Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de 

providências em casos de maus tratos; 

- Criar o Centro de Zoonoses de Arapongas; 

- Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais das ares de, clínicas 

veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria com os 

objetivos da Prefeitura Municipal; 

- Implantar unidades móveis (SAMU PET) de atendimento veterinário para auxilio do 

Centro de Zoonoses. 

 

 

DESENVOLVIMENTO RURALDESENVOLVIMENTO RURALDESENVOLVIMENTO RURALDESENVOLVIMENTO RURAL    

    

Agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais destinados à 

alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e ornamentação. A 

agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a 

partir dela que temos o nosso sustento. Existem três fatores ligados à produção agrícola: 

o físico, como o solo e o clima; o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu 

desenvolvimento; e o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de 

tecnologias aplicadas na produção.  

O agricultor precisa mais atenção, principalmente o pequeno agricultor que produz pro 

mercado interno. 

Portanto cabe ao poder público municipal realizar uma maior interação entre tecnologias 

ambientais eficazes e sistemas de produção rural 

 

 



Principais propostas: 

 

- Construção e manutenção de caixas secas, projeto de manutenção das estradas 

municipais (pavimentação das principais estradas rurais, cascalhamento das demais 

estradas, caixas de captação, desvios, etc.); 

- Apoio no Licenciamento e construção de barragens, caixa seca, programa de 

conservação do solo (capacidade de uso e controle da erosão do solo). 

- fortalecer a conscientização ambiental voltado especificamente a comunidade rural; 

- Apoio à comercialização e uma maior institucionalidade da feira dos agricultores do 

município; 

- Criar um rodízio dos fiscais de feiras livres; 

- Buscar parceria com o governo do Estado (COAHPAR e EMATER) em busca de reativar 

o PNHR (Programa Nacional habitação Rural); 

- Retomar o viveiro de mudas de árvores, para incentivar o reflorestamento pra 

população buscar mudas; 

- Apoiar os agricultores com máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, 

especialmente aqueles que não têm condições de pagar; 

- Viabilizar nas comunidades rurais, observando as respectivas potencialidades, 

programas como: inseminação artificial, frango caipira, apicultura, carcinicultura, 

piscicultura e outros; 

- Incentivar e apoiar a prática da medicina natural e alternativa; 

- Apoio aos jovens que desejam investir na agricultura; 

- Profissionalização dos jovens que desejem permanecer no campo por uma educação do 

campo eficiente; 

- Buscar junto ao governo do Estado apoio maior do efetivo Policial nas comunidades e 

regiões rurais; 

    

HABITAÇÃOHABITAÇÃOHABITAÇÃOHABITAÇÃO    

 

Diminuir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo é uma das obrigações 

primordiais dos prefeitos municipais. Essa política leva à redução da desigualdade social 

e dá dignidade às famílias menos favorecidas. Nesse sentido, o objetivo é ampliar os 

investimentos no setor, incrementando os programas em andamento e formulando 

novos projetos para alcançar a excelência.  



O nosso projeto não consiste em somente proporcionar moradia, mas sim dignidade aos 

cidadãos araponguenses, a construção das casas se faz necessária, pois movimenta a 

economia municipal, valoriza os profissionais na área da construção civil de Arapongas e 

as famílias mais vulneráveis sairão do aluguel, podendo assim suprir suas necessidades 

básicas. 

 

Principais propostas: 

 

- Regularização fundiária dos imóveis que estão sem escritura definitiva dos programas 

habitacionais; 

- Através do FUNDO MUNICIPAL HABITACIONAL, construir casas para familias em estado 

de vulnerabilidade com recursos próprios do municipio, conforme vários municípios do 

Estado do Paraná construiram, sendo o custo ZERO para os beneficiarios;  

- Construir casas/apartamentos em parcerias com o governo do Estado (COHAPAR) e 

governo Federal e PROGRAMA VERDE E AMARELO, com parcelas acessiveis que caiba no 

bolso do trabalhador; 

- Buscar enquadrar Arapongas no programa FAMILIA PARANAENSE, programa este que 

beneficia as familias em estado de vulnerabilidade, beneficiando familias com moradias 

a custo ZERO; 

- Criar lote urbanizado, para aquelas familias que pretendem adquirir o terreno e 

construir sua residência; 

- Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a sua reocupação 

por empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil imobiliário da região; 

- Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e projetos; 

 

    

SANEAMENTO BÁSICOSANEAMENTO BÁSICOSANEAMENTO BÁSICOSANEAMENTO BÁSICO    

    

A qualidade de vida da população está diretamente relacionada à gestão pública na área 

de saneamento básico. Ao gestor cabe a função de formular, planejar, executar e 

coordenar as políticas desse setor no âmbito municipal, com a finalidade de garantir a 

saúde pública e propiciar o desenvolvimento humano. 

A principal ação, nesse caso, é aumentar a cobertura do saneamento básico na cidade de 

Arapongas, cumprindo integralmente o que é proposto na Lei Federal. Segundo a 



Organização Mundial de Saúde, para cada unidade monetária investida em saneamento, 

economizam-se quatro em sistemas hospitalares. 

- Elevar gradualmente nas diversas regiões e dos bairros da região urbana com a 

cobertura das redes de coleta e unidades de tratamento de esgoto buscando atingir o 

percentual de 100%; 

- Implementar unidades de tratamento e depósito dos resíduos sólidos urbanos com 

cobertura de 100% do território municipal; 

- Rediscutir as políticas da SANEPAR para a população araponguense, coordenar e 

fiscalizar a qualidade dos serviços prestados e as tarifas cobradas;  

- Melhorar a distribuição e o abastecimento de água em todas as regiões da cidade, 

reduzindo perdas e melhorando a qualidade da água, mediante o acompanhamento 

efetivo da qualidade da água ofertada pela Sanepar; 

 

SANEAMENTO BÁSICO É SAUDE. 

 

MMMMOBILIDADE URBANAOBILIDADE URBANAOBILIDADE URBANAOBILIDADE URBANA 

 

Muitos são os pontos críticos que hoje contribuem para o agravamento das condições 

gerais da Mobilidade Urbana na cidade de Arapongas, considerando-se aqui como 

mobilidade urbana os deslocamentos de pessoas e mercadorias/cargas de toda a 

natureza, que precisam circular pelas áreas urbanas da nossa cidade, seja para abastecê-

las, seja para atravessá-las com origem/destino dentro ou fora delas. 

Queremos um plano que sirva a cidade, que seja bem elaborado, com a participação ativa 

da sociedade, com assistência técnica de especialistas, planejando ações de curto, médio 

e longo prazo, com previsões orçamentárias responsáveis, e que afinal de contas consiga 

resolver ao longo de sua implementação mobilidade urbana em Arapongas.  

 

Principais propostas: 

 

- Serviços de transporte público coletivo de qualidade; 

- Circulação Viária; 

- Operação e disciplinamento do transporte de carga; 

- Estacionamentos rotativos, revisar o contrato e implatar gratuidade de 15 minutos para 

os motoristas; 



    

CONSIDERAÇÕCONSIDERAÇÕCONSIDERAÇÕCONSIDERAÇÕES FINAISES FINAISES FINAISES FINAIS    

 

E improtante afirmar que este conjunto de ideias e propostas aqui apresentadas não 

pretendem esgotar os assuntos nem tão pouco serem uma obra acabada. Ao contrário, 

este documento além de cumprir a formalidade estabelecida na legislação eleitoral, 

pretende ser um ponto de partida para a necessária e oportuna reflexão sobre o futuro 

da cidade de Arapongas. Durante a campanha eleitoral, este documento será certamente 

muito enriquecido com a contribuição de todos os araponguenses. Cabe destacar que 

esse Plano de Governo foi elaborado através do momento da pré-cadidatura a prefetio 

que foi ouvir a população, em todos os bairros da cidade. 0 novo prefeito de Arapongas 

tem que definir, adotar e anunciar medidas de longo, médio e curto prazos, de um modo 

que vincule as próximas gestões. 

Uma educação de qualidade é a medida de longo prazo, por excelência, porque só através 

dela as populações carentes poderão ter acesso à renda e à verdadeira cidadania, 

eliminando a miséria e derrotando os apelos da criminalidade. Para isso, impõe-se a 

valorização do magistério, mediante seu treinamento permanente e a introdução de 

critérios meritocráticos como fator de elevação salarial. Consoante a isso a intenção de 

FERNANDO BOLICO, é que os alunos da rede pública teriam escola em regime de tempo 

integral, com boa alimentação, atividades lúdicas e educação moral e cívica em 

complemento aos estudos curriculares. 

Como já destaquei neste plano de governo e em outras oportunidades, deve ser parte 

importante da administração municipal um programa de treinamento de todo o quadro 

funcional, com intencao de aumentar a capacitação, a produtividade, a autoestima e o 

prazer mesmo do agente público. As reformas administrativas que Fernando Bolico 

pretende implantar, surgirão nos primeiros dias de governo.   

Quando o legislativo se levantar para impedir as propostas voltadas para a população, 

iremos se unir com o povo e derrotar o clientelismo de um legislativo que so pensa em 

anseios particulares . 

O futuro da nossa cidade não está dado e só será bem construído se for uma obra 

coletiva, que tenha a participação de todos os araponguenses, seja fruto de um 

planejamento rigoroso que nos ajude a priorizar as ações mais relevantes e 

transformadoras e tenha foco no bem estar dos cidadãos que moram na nossa cidade. 

A confiança da população caiu em praticamente todas as instituições governamentais da 

sociedade – em boa parte, por conta dos diversos escândalos de corrupção e pela má 

gestão de alguns políticos. Sabendo desse cenário, é cada vez mais importante pensar 

em um governo mais eficiente e correto, que atenda as necessidades da população e 

promova o desenvolvimento igualitário.  



Iremos fazer uma gestão séria, intransigente contra a corrupção em qualquer uma de 

suas muitas manifestações. Além disso, reafirmo como um dos principais compromissos 

do meu plano de governo a ”TOLERANCIA”TOLERANCIA”TOLERANCIA”TOLERANCIA    ZERO”,ZERO”,ZERO”,ZERO”,    “CONTRA“CONTRA“CONTRA“CONTRA    AAAA    CORRUPÇÃO”.CORRUPÇÃO”.CORRUPÇÃO”.CORRUPÇÃO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


