


 

 

Competência e 

transformação. 

Valorizando VOCÊ, 

cidadão! 
 

      Olá, Araponguense! 
 

Somos Guto Grassano e Lusia Constantino, e, 
como você, estamos inconformados com a forma 
com que vem se fazendo política em nossa cidade. 
 

Depois de presenciarmos tantas campanhas 
políticas prometendo sem pensar nas 
consequências do não fazer, percebendo gastos 
públicos exacerbados em nossa cidade, a falta de 

serviços essenciais e o descaso com nossa gente, 

com o incentivo de nossas famílias, decidimos que não seríamos mais só espectadores, mas 
agentes da transformação da história da nossa cidade, e por isso estamos aqui. 
 

Os desafios estão para serem enfrentados e vencidos! As convicções que nos trouxeram 
até aqui nos fortalecem para um novo rumo, uma nova história para nossa cidade, resgatando os 
valores de igualdade, honestidade, justiça, bem-estar, trabalho e humildade. 
 

Nosso objetivo primeiro para a elaboração deste Plano de Governo, foi buscar o conselho 
e o apoio de todos quanto pudemos conversar, ouvindo os diversos segmentos da sociedade, para 
buscarmos as necessidades de nosso município, e então podermos montar um Modelo de 
Governo que venha de encontro ao que Arapongas almeja e realmente necessita. 

 
Assim, muito mais do que um programa, nós pretendemos assumir compromissos com 

você. 
 
Conversamos com pessoas que realmente desejam a mudança e estão dispostos a lutar 

por ela. Desenvolvemos as diretrizes que fazem parte do que acreditamos ser o melhor para o 
nosso povo. Nosso propósito é de uma Gestão Moderna e Participativa, com foco na qualidade de 
vida e prosperidade da nossa cidade e de cada um que aqui vive. 
 

Convidamos você e sua família a conhecerem nossas propostas, e então juntarem-se a nós 
por este mesmo ideal. Vamos juntos tornar esse projeto realidade! 

 

CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR DAS PESSOAS! 
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 Cumprir com a lei do piso do Magistério, respeitando, valorizando e dando dignidade 

aos profissionais da Educação. 
 Reformar Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, 

melhorando e modernizando o ambiente frequentando pelos profissionais, crianças 
e comunidade escolar. 

 Melhorar a qualidade da merenda escolar, que já foi referência no Estado. 
 Distribuir kits completos de material e uniforme escolar para as crianças. 
 Investir na aquisição de material pedagógico qualificado para as Escolas Municipais 

e os Centros Municipais de Educação Infantil. 
 Construir e/ou reformar/ampliar Centros Educacionais Infantis, aumentando a 

disponibilidade das vagas, de forma a atender a demanda reprimida existente. 
 Aumentar a inclusão digital nas escolas. 
 Adquirir mais ônibus escolares para o transporte dos alunos da rede municipal. 

 

 Compromisso em pleitear junto às demais esferas de governo a ampliação das 
parcerias em busca de mais recursos para o Município. 

 Reestruturar o serviço da Atenção Primária à Saúde – APS, envolvendo líderes 
comunitários, Conselho Municipal de Saúde e usuários do SUS quanto ao fluxo do 
atendimento das redes de atenção à saúde existente no município. 

 Ampliar a lista de medicamentos ofertados na Atenção Básica. 
 Criar um programa em parceria com a Secretaria de Esporte com socialização, 

recuperação e tratamento de pessoas portadoras de patologias mentais leves, tais 
como ansiedade e depressão, com inserção de atividades sociais e esportivas. 

 Priorizar a construção de sedes próprias para as Unidades Básicas de Saúde, com 
ambiente adequado às determinações legais, com acessibilidade e conforto aos 
usuários e servidores, possibilitando uma redução de custos com aluguel de imóveis 
para este fim. 

 Implementar um serviço de pesquisa de satisfação junto à população para 
acompanhar a qualidade do atendimento na rede municipal de Saúde. 

 Valorizar o profissional da saúde, através de capacitações e atualizações 
constantes, o que além de melhorar o seu currículo, ainda melhora o atendimento à 
população. 

 

 

 
 Criar projetos mais efetivos de educação e segurança no trânsito. 
 Aumentar o número de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da 

cidade, melhorando a segurança dos cidadãos. 
 Criar projetos de vigilância eletrônica nas escolas, proporcionando maior segurança 

às nossas crianças. 
 Modernizar a Guarda Municipal. 
 Revisar o contrato junto ao prestador do serviço de estacionamento rotativo, 

buscando implementar tempo de tolerância. 
 Reformular, através de estudo técnico, o fluxo de veículos nas principais vias do 

município, melhorando o trânsito. 



 

 

 
 Intensificar as políticas de Assistência Social em convênio com as esferas Federal e 

Estadual. 
 Buscar cursos profissionalizantes para jovens e adultos que queiram empreender ou 

ter uma renda extra, ampliando as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS. 
 Criar projetos de hortas comunitárias com produção orgânica que possa ser utilizada 

pela população local e ainda gerar renda para a associação de moradores, que, por 
sua vez, poderá ajudar a própria comunidade em suas necessidades. 

 Apoiar e estabelecer parcerias com entidades sociais, a fim de fortalecer as ações 
da Assistência Social no município. 

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência 
e idosos. 

 Revitalização da Biblioteca Pública, com a modernização e digitalização do acervo. 

 

 

 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego 
e renda. 

 Criar incentivos e programas para atrair novas empresas e microempresas para o 
município, evitar a saída de empresas para municípios vizinhos e diversificar o polo 
industrial da cidade. 

 Criar programas para atrair novos eventos comerciais e feiras para o município, 
explorando espaços, como o EXPOARA. 

 Criar programas de turismo rural e esportivo no município. 

 

 

 
 Resgatar projetos esportivos no município. 
 Implementar projetos de atividades de alongamento e atividades físicas para idosos, 

em praças e parques. 
 Pleitear junto a outras esferas de Governo parcerias para a execução de projetos de 

iniciação esportiva. 
 Apoiar o esporte amador. 
 Criar calendário oficial de eventos esportivos, culturais e de lazer no município. 
 Resgatar a tradição de festas populares, como as Junina e das Nações, conforme 

eram realizadas antigamente. 

 

 

 



 

 
 Apoiar projetos de empreendedorismo de famílias da agricultura familiar, bem como 

associações e cooperativas. 
 Apoiar os produtores rurais do município. 
 Criação de um viveiro municipal de plantas de espécies nativas para distribuição 

gratuita, que poderão ser utilizadas para a revitalização de áreas, parques e praças 
da cidade, assim como arborização das ruas. 

 Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de doenças, controle de 
reprodução (castração) e atenção aos animais domésticos em situação de rua. 

 Apoiar as entidades e movimentos organizados não governamentais de proteção ao 
meio ambiente e Animais. 

 Desenvolver políticas de monitoramento e gestão da arborização municipal. 

 

 

 
 Capacitação e valorização dos servidores de carreira, buscando melhorias na 

prestação dos serviços públicos. 
 Redução de custos de recursos públicos, digitalizando os serviços públicos e 

dispensando assim, o uso de papel. 

 

 

 
 Investimentos em saneamento básico com prioridade para bairros mais 

necessitados. 
 Atenção especial aos bairros do município, cuidando da sinalização viária, 

iluminação, asfalto, praças e demais espaços públicos. 
 Investimentos no Parques dos Pássaros, das Nações e no Bosque dos Pássaros. 
 Construção de unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional. 
 Atenção especial com as estradas e pontes rurais. 
 Manutenção adequada nas escolas, postos de saúde e todos os próprios municipais. 
 Revitalizar o Cemitério Municipal com boa iluminação, piso regular em todo o 

cemitério, floreiras e mais árvores. 
 Revitalizar a Praça da Matriz e arredores. 
 Revitalizar a Praça do Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin.  
 Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços e equipamentos 

públicos, gerando menor risco de acidentes. 
 Criar o projeto "Ruas Digitais" com acesso livre à internet em ruas ou avenidas dos 

bairros. 
 Criar novos pontos de ônibus e melhorar/revitalizar/modernizar os existentes, 

inclusive para transporte escolar rural. 


