
 



 

COLIGAÇÃO 

POR AMOR A ARAPONGAS 

 

“é audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro” 

Juscelino Kubistchek 

 

 

 

Humanizar a cidade, e cuidar das Pessoas 

 

Este é a ideia central que deu o norte a este plano de governo, que 

unidos aos nossos princípios ETICO, MORAL e CRISTÃO, sempre em favor da 

família e do cidadão, com respeito, honestidade, transparência e muito 

trabalho, fará de Arapongas novamente uma cidade vibrante e feliz. 

As propostas aqui contidas são mais que um plano de governo, é 

um compromisso que assumimos com a população de Arapongas.  

Nosso compromisso é com as pessoas, e a prioridade sempre será as 

necessidades do dia a dia de nossa população. 

Deste modo, a intenção deste compromisso não é incluir tudo o que 

se deseja para o povo, ainda é preciso entender a realidade da cidade, para 

logo após propor políticas públicas ajustadas a nossa realidade, que supram as 

necessidades de nossos Araponguenses. 

Convidamos você e sua família a nos ajudar a construir uma nova 

Arapongas moderna e humana com mais qualidade de vida para todos. 

Uma Arapongas ainda mais respeitada e admirada no Brasil e no 

mundo pelas suas conquistas na atividade industrial, comercial e rural. 

O momento é de renovação política, esperança e transformação. 

Venham com a gente nessa caminhada e vamos juntos construir nossos sonhos. 

 



 

PROGRAMA DE GOVERNO, COLIGAÇÃO “POR AMOR A ARAPONGAS” 

 

PARTIDO VERDE e REPUBLICANOS     

EXERCÍCIO DO PLEITO 2021/2024 

 

SAÚDE: 

 Proposta de unir todas as entidades de saúde (pública, privadas e 

conselho municipal de saúde), para enfrentar os problemas e propor 

soluções, das gestões dos postos de saúde ao atendimento hospitalar. 

 Implantar uma UTI neonatal. 

 Contratação de médicos para os postos de saúde 

 Programação Saúde da família ( PSF ), em 100% da cidade, com muito 

mais equipes de atendimento, proporcionando a saúde mais perto das 

pessoas 

 Para definir prazos e acabar com as filas das especialidades médicas. 

 CAPS INFANTIL (Centro de Atendimento Psicossocial) 

Com a ampliação do serviço existente, inclusive das entidades filantrópicas. 

Garantia de tratamento de dependência de álcool, drogas e suicídio. 

 Fazer um levantamento de profissionais disponíveis na saúde (médicos, 

enfermeiros e corpo técnico), estudar um remanejamento conforme as 

demandas, e se for necessário (e possível) realizar concurso público para 

contratação de novos servidores da área. 

 

 Realizar análise de viabilização de Construção de novos UBS a serem 

implantadas em regiões que ainda não as possuem. 

 

 Realizar investimentos preferenciais em saúde preventiva e primária 

(crianças, homens, mulheres e idosos) 

 

 

 Proporcionando ao idoso uma terapia para ocupação de seu tempo. O 

envelhecimento populacional tem sido um dos maiores desafios ao gestor 

público, e o Brasil está prestes a se tornar a 6º maior população de pessoas 

idosas, desta forma cabe ao gestor público buscar alternativas com 

parcerias público/privadas para trata-los com mais respeito e dignidade. 



 

 Criação de 2 (dois) Centro de convivência do idoso (CCi) Um no bairro 

São Rafhael e outro na Zona sul. 

 

 Cidade Amiga da Pessoa Idosa: Criar ponto de atendimento especial 

voltado ao idoso, em parceria com o Estado. 

 

 Criar ou aprimorar a rede de atenção à saúde mental para prevenção e 

tratamento de depressão e outras doenças, além do combate ao suicídio 

 

 Melhorar a rede de atenção à pessoa com deficiência, inclusive pessoal 

treinado em linguagem de Libras. 

 Implementar, para todas as idades, campanhas de prevenção de 

doenças, tais como: alimentação e hábitos saudáveis, prática de 

atividades físicas, redução do tabagismo, do consumo de álcool e drogas, 

conscientização de necessidade de realizar exames periódicos, 

orientações sobre higiene, dentre outras. 

 

 Desenvolver programa de capacitação continuada para profissionais 

da saúde. 

 reativação do laboratório municipal, para dar utilidade as instalações e 

maior celeridade aos exames de seus usuários, diminuindo o custo para a 

prefeitura. 

 

SEGURANCA: 

 

Os altos índices de criminalidade assustam a população que exige 

uma solução efetiva das autoridades. Assim, a segurança do município deve ser 

tratada com seriedade, por meio de ações conjuntas com outras secretarias 

para prevenir a violência, como campanhas contra o uso de entorpecentes e 

incentivo à prática de um esporte ou o desenvolvimento artístico, dentre outros. 

Também é preciso investir fortemente na educação de base (infantil e 

fundamental) para diminuição da possibilidade de crianças e adolescentes 

ingressarem na criminalidade. A educação abre portas para mais 

oportunidades. 

Além disso, deverão ser elaboradas políticas de segurança a médio e 

longo prazo para atingir algum resultado. Não basta trabalhar unicamente com 



a repressão, as duas frentes (repressão e prevenção) devem se desenrolar 

concomitantemente, com medidas sólidas e tratando o problema na sua 

totalidade. 

 

 Criar meios para uma maior integração entre as forças de Segurança, 

Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e Corpos de Bombeiros e 

Conselho Comunitário de Segurança. 

 

 Rever e melhorar o estacionamento rotativo, de maneira que ele possa 

atender os anseios do cidadão e da cidade (no que tange a tolerância e 

pagar pelo que efetivamente usar) 

 

 Melhoria na Sinalização das vias Urbanas, com instalação de novas 

placas de sinalização e também com nomenclatura de vias, facilitando 

a circulação das pessoas e veículos. 

 

 Implantação do projeto "Câmera nos Bairros", que seria a instalação de 

câmeras de monitoramento em bairros afastado do centro, interligando 

as mesmas na central de monitoramento da Guarda municipal, dando 

mais segurança, não somente na região central, mais também nos 

bairros mais distantes da cidade.  

 

 Melhorar interação das forças de Segurança com as lideranças dos 

bairros, através de reuniões periódicas com a intermediação da Secretaria 

municipal de Segurança, para que os problemas sejam mais facilmente 

resolvidos em todas as comunidades. 

 

 Criar uma ferramenta para a denúncia anônima na área de Segurança, 

para a participação maior da comunidade sobre os problemas de seu 

bairro, quer seja de roubos, tráfico, falta de iluminação, tudo que 

acarreta em segurança pública. 

 A criação de módulos policiais em pontos estratégicos para 

descentralizar o atendimento. 

 Criar projetos para o enfrentamento de todas as formas de violência 

contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. 

 Continuar investindo em iluminação pública de Led em toda cidade, 

principalmente em bairros mais afastados do Centro, praças e parques, 

para conferir sensação de segurança. 

 Buscar parceria com o governo do Estado para o enfrentamento ou no 

combate da criminalidade. 



 A Construção da Sede da Guarda Municipal – busca de recurso até 

mesmo com parcerias público privadas para sua construção. 

 Renovação da frota utilizada pela Guarda Municipal  

 Repor com mais rapidez os equipamentos utilizados pela Guarda 

Municipal (pistolas, coletes e etc.). 

 

EDUCAÇÃO: 

 

Nós acreditamos que a educação é a base da sociedade 

contemporânea e que sistemas ultrapassados no ensino nada ajudam a 

desenvolver um maior interesse dos alunos a continuarem nas salas de aula. Os 

gestores, junto às suas secretarias municipais, em parceria com as estaduais 

devem desenvolver novas formas de abordagem de ensino, respeitando as 

diretrizes da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

A educação atual apresenta vários desafios em diversas vertentes, 

tanto estruturais, pedagógicas, culturais, quanto financeiras. 

 

 “Acredito que a educação possa transformar a vida das pessoas. Por 

isso, queremos todas as crianças nas creches, início das atividades escolares em 

contra turnos com um ensino público de qualidade através da integração entre 

as secretarias de Educação/Cultura e esporte, um exemplo para o nosso país “ 

 

 

- Educação Total 

 Compromisso com as crianças, primeira infância prioridade absoluta. 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação 

 Verificar a possibilidade de novas Salas de Recursos. 

 Creche: construção de novas unidades, ampliação e melhorias das já 

existentes. Colocar em atividade a já existente (São Rafhael). 

 Escolas: construção de novas escolas, melhorias como cobertura das 

quadras poliesportivas. 

 Implantação de novas escolas de ensino médio com apoio do Governo 

Estadual 

 Melhorar e garantir a segurança em torno das escolas 

 Implantação de laboratórios nas escolas existentes e outras melhorias 

 Valorizar o profissional da Educação 

 Criar/ampliar bibliotecas infantis e brinquedotecas 



 Erradicação do analfabetismo no município, com projetos com a 

participação da comunidade. 

 Criar programas de visitação familiar. 

 Elaborar e implementar o plano municipal pela 1ª infância. 

 Aprimorar o plano de carreira para os professores da rede municipal de 

ensino e demais servidores 

 A criação de um canal de TV Municipal voltado para a Educação e 

cultura. 

 Zerar gradualmente o déficit de vagas relativo ao ensino infantil. 

A alimentação escolar virá da agricultura familiar, nutritiva e saborosa. 

A merenda ficara a cargo do programa de Segurança Alimentar e Nutricional, 

envolvendo servidores, pesquisadores, profissionais da área de nutrição e 

comunidades, assim como a secretaria de segurança alimentar. 

 Ampliar o acesso de alunos e professores as tecnologias.  

 Reposição e melhoria na frota do transporte escolar 

 aquisição e disponibilização de material de limpeza de forma a não 

faltar nas escolas e creches, bem como material de higiene pessoal para 

alunos das creches. 

 

CULTURA 

“A cultura está presente em todos os momentos e aspectos da vida das pessoas. 

Por isso, ela tem que fazer parte constante de todas as políticas públicas que 

iremos implantar “ 

 

- Visitando A Nossa História 

Com caminhadas, cavalgadas ou de ônibus no melhor estilo 

“Jardineira”, passeio por prédios, praças, feiras, museu, santuários Nossa Senhora 

Aparecida e Santíssima Trindade, bosques, parques, ruas, bares e pela zona rural 

do nosso município. 

Durante o passeio os visitantes terão o prazer de conhecer a nossa 

cultura e lugares interessantes da nossa cidade como o nosso parque industrial, 

os nossos distritos e a nossa cultura rural, entre tantos outros. 

Durante o passeio, shows e apresentação artísticas e brincadeiras. 

Todo roteiro terá sinalização padrão, totens com informações históricas. Cultura, 

lazer, turismo e fortalecimento dos laços culturais com a nossa cidade. 

 



 Ampliar o programa, criando espaços culturais nos bairros, conduzidos 

por artistas e comunidade. 

 Promover o tombamento de prédios, e recuperação e manutenção dos 

existentes com o objetivo de preservar a história do Município. 

 Ampliar áreas culturais revitalizando os espaços públicos como a 

rodoviária. 

 Oferecer mais apoio aos músicos de nossa cidade (elaborando projetos 

culturais que viabilizem surgir/resgatar novas orquestras, bandas e 

formando novos músico). 

 Criar escola de arte itinerante, possibilitando que todos os bairros, por 

mais afastados que sejam, também possam participar. 

 Elaborar um plano que estimule a criança e o jovem a participar de 

projetos de artes como a dança, música, balé e outros. 

 Criação de Escola de Teatro 

 Criar e melhorar os eventos culturais do Município e integrá-lo com outros 

calendários regionais e Estaduais. 

 Promover a apresentação de filmes no cine mauá, de forma gratuita a 

população uma vez por semana, mediante reserva de ingressos, para 

dar maior utilidade ao espaço em questão. 

 Utilização dos espaços públicos nos bairros para criação de praças e 

áreas de lazer. 

 Promover pelo menos duas vezes ao ano um torneio de pesca no parque 

dos Pássaros. 

 Elaborar um projeto para a criação de circuito de rodeo  

 

ESPORTE 

“Ter acesso a uma pratica esportiva ou recreativa tem muitos significados: 

Saúde, Lazer, alegria, vocação, talento. O importante é garantir o acesso. E uma 

questão de Cidadania” 

 

Nova Política Para O Esporte 

 Planejar e desenvolver o esporte em todas as suas dimensões: escolar, 

social, inclusiva, amadora e de alto rendimento.  

 Revitalização e reforma completa do ginásio “luiz augusto zin/mateus 

romera” e demais praças esportivas que necessitem de cuidados. 

 Promover a reforma e revitalização completa do complexo esportivo csu 

“vila olímpica” inclusive com iluminação no campo 03 (proporcionando 

sua utilização durante a noite)  



 - Construção de uma residência no local para que se implante uma 

vigilância permanente (morando no local), proporcionando assim o 

sentimento de segurança aos seus frequentadores. 

 Realização de diversos eventos esportivos (várias modalidades) para 

atender as várias linhas esportivas praticadas pela população. 

 Popularizar o esporte e mobilizar a população do município, inclusive 

 idosos, à prática esportiva, visando à prevenção de doenças e ao 

aumento da qualidade de vida; 

 Implantar programa permanente de cuidado com as quadras, pistas e 

campos destinados a pratica esportiva da população. 

 Em parceria com o governo estadual e federal, construir o Centro 

Olímpico de Treinamento Esportivo, aproveitando o espaço do CSU para 

realizar esse sonho para nossos atletas araponguenses. 

 Organizar e divulgar o circuito de esportes de aventura na cidade e na 

zona rural, aproveitando espaços como os parques, bosques, ginásios e 

estradas rurais da nossa região. (ciclismo) 

 Proporcionar condições para que juntos com parcerias público/privadas 

tenhamos várias modalidades disputando campeonatos importantes a 

níveis Estadual e Nacional, ex: Futsal adulto masculino na elite paranaense 

(série ouro). 

 Criar e desenvolver programas específicos para a prática de esporte por 

pessoas com deficiência física.  

 Criar o Museu do Esporte – um espaço de difusão da cultura e preservação 

da memória esportiva do nosso município.  

 Fortalecer a infraestrutura e os recursos humanos dos nossos profissionais 

da educação física. 

 

INFRAESTRUTURA (CIDADE PLANEJADA) 

 

“Arapongas tem que ser projetada para 30 anos, não só para quatro anos. Por 

isso, vamos precisar governar com PLANEJAMENTO democrático e respeito ao 

ser humano “ 

 Retirada de lombadas em vários pontos desnecessários nas ruas da 

cidade. 

 Estudar a possibilidade de implantação de vias rápidas em ruas centrais 

afim, de agilizar e dar melhor fluidez do trânsito. 

 Realizar estudo de viabilidade para a reabertura da estrada do ceboleiro 

(rua rabilonga vermelha). 



 Recapeamento das ruas de Arapongas, principalmente dos bairros mais 

distantes, através de parcerias com governo Estadual e Federal e as 

estradas vicinais. 

 Estudo adequado do trânsito e sua sinalização, principalmente para as 

áreas centrais e maior fluxo de veículo. 

 Buscar juntos ao Estado e a Viapar a isenção ou redução de pagamento 

de pedágio para as pessoas que moram em Arapongas. 

 As licitações serão transmitidas em tempo real pela internet. Isso, junto com 

os pregoes eletrônicos, vai conferir ainda mais transparência as compras 

e contratação de serviços pela prefeitura. 

 Revisão e adequação do Plano Diretor a nova realidade atual e futura. 

 Revitalização do cemitério municipal e estudo de viabilização para 

implantação de um novo cemitério, em razão do espaço urbano e meio 

ambiente. 

 Promover a integração das políticas municipais com o comércio da 

cidade, pensando num projeto de melhorias para o centro comercial. 

 Ciclovias em condições de uso como vias alternativas para os ciclistas da 

nossa cidade. 

 Serviço de bicicletas públicas para a população, como já existe em 

algumas capitais brasileiras. 

 Buscar junto ao Governo do Estado e Governo Federal meios para 

construção de casas populares, a fim de reduzir o déficit habitacional do 

município. 

 Promover a interligação de bairros, para facilitar a mobilidade no 

deslocamento para outras regiões da cidade. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Verde A Nossa Esperança Para O Nosso Futuro 

 

“A preservação e o desenvolvimento sustentável são fortalecidos quando as 

pessoas tem contato e vivem o meio ambiente saudável e limpo” 

Apoiar as entidades e movimentos organizados não governamentais 

de proteção ao meio ambiente e animais. 

Apoiar Projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da 

agricultura familiar, bem como associações e cooperativas, além de apoiar e 

incentivar os agricultores do Município. 



 

 Construção de novos parques e praças, além de melhorias e manutenção 

dos existentes, tais como Parque das Nações e Parque dos Pássaros, 

transformando-os em ambientes saudáveis e familiares, para a pratica de 

esportes e lazer. Neste local será instalado um módulo da guarda 

municipal para dar mais segurança as famílias e esportistas em geral. 

  Criação de um “Viveiro de Pássaros” onde a população poderá 

conhecer algumas das aves que dão nomes as ruas de nossa cidade. 

 

Rede De Defesa De Proteção Animal  

 OBJETIVO: 

Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e 

no controle da população para atingir o equilíbrio ambiental e convívio 

harmonioso dos munícipes com os animais, quer seja cães, gatos, cavalos e 

outras espécies que possam vir a interferir desfavoravelmente nesta relação 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

A) Buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de 

abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde publica 

e as agressões ao meio ambiente 

B) Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto a 

sociedade, buscando-se criar consciência sobre a responsabilidade da 

guarda de animais e a necessidade de conservação e respeito a fauna 

urbana; 

C) Instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no 

município; 

D) Fomentar ações para a adoção responsável na cidade; 

E) Instituir mecanismos de coerção e fiscalização das ações dos cidadãos 

em relação aos seus animais, através de arcabouço legal e específico 

e ou fazendo-se cumprir a legislação vigente sobre o tema; 

F) Estabelecer critérios para comercialização e transito de animais na 

cidade, em ações planejadas com a iniciativa privada, instituições 

organizadas e profissionais das diferentes áreas; 

G) Elaborar e desenvolver projetos de investigação em parceria com 

instituições de ensino, pesquisa e de proteção aos animais, para a 

busca de alternativas ao controle populacional da fauna na cidade, 

entre outras 

 



2.1 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 

DESENVOLVER UMA ESTRUTURA PARA ATENDER E GERENCIAR AS ATIVIDADES DE 

MONITORAMENTO, PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL VOLTADOS PARA 

ANIMAIS 

2.1.1- S.I.A. Sistema de Identificação Animal; 

2.1.2- Estruturação da vigilância e fiscalização ambiental em caso de maus tratos 

2.1.3- Regulamentação do comercio de animais e controle reprodutivo 

2.1.4- Regulamentação sobre alojamento e saúde animal (cadastrar cuidadoras 

para auxilio delas). 

2.1.5- Implantação de campanha educativa e outros 

 

 Levar a coleta seletiva, de forma gradual e planejada, para 100% da área 

urbana. Restabelecer a relação dos recicladores com a população. 

 Modernizar a central de tratamentos de resíduos (CTR) com equipamentos 

e fazer dela o eixo de todo o processo de destinação e tratamento do lixo. 

Com barracões de triagem, reciclagem, usina de geração de energia, 

entre outros. 

 Criar meios de exigir que a companhia de Saneamento (Sanepar) melhore 

e amplie o sistema de captação e tratamento e reservatório de água. 

Ampliar e tratar adequadamente 100% do esgoto urbano.  

 Revitalizar e cuidar dos fundos de vale, podendo estes serem no futuro 

utilizados como áreas de lazer. 

 Propor campanhas de conscientização com as crianças e jovens para 

mantermos a cidade limpa e saudável. 

 

 

INDUSTRIA E COMÉRCIO  

 

Os municípios ainda se deparam com um grande desafio: equilibrar o 

crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, sobretudo no 

momento pós-pandêmico. Essa realidade exige dos gestores públicos 

criatividade nas suas ações para que seja possível o desenvolvimento com 

equidade e justiça social. 



Desse modo, apresenta-se neste plano de governo, as propostas para 

a Industria e Comércio. 

Inicialmente, o que já está em andamento e que tem gerado 

resultados positivos, deve ser mantido e fortalecido em conjunto com a 

sociedade. O diálogo permanente, transparente e sincero deve ser fortalecido 

com todas as entidades representativas do empresariado, do terceiro setor, das 

instituições de ensino, dos centros de pesquisa e dos grupos de produção 

artístico-cultural e de artesanato. Com eles, propostas e soluções relativas aos 

principais temas de impacto para o desenvolvimento econômico deverão ser 

discutidas. 

Assim, o compromisso de fazer um governo comprometido com o 

desenvolvimento da cidade avançará. Como forma de viabilizar os 

investimentos públicos e privados, sempre respeitando conjunto de garantias 

que estabelecem regras claras e um ambiente jurídico seguro para que os 

pequenos, médios e grandes empresários possam investir, gerando dividendos 

ao município. 

O município deve apoiar os empreendedores da economia criativa e 

da economia solidária, dando suporte às cooperativas e criando as condições 

necessárias para essas modalidades alternativas de empreendimentos 

progredirem.  

Em suma, todas as ações terão como objetivo principal a geração de 

emprego e renda. Desta forma, nós propomos nesta área, as seguintes diretrizes: 

 Identificar a vocação do município para desenvolver o mercado naquela 

área; 

 Promover políticas de incentivo fiscal para o fortalecimento e criação de 

empresas; 

 Incentivar a instalação de indústrias e comércio para geração de 

empregos e renda. 

 Apoiar as políticas de cultura e turismo para o crescimento econômico da 

cidade; 

 Investir em obras públicas, custeadas pelo governo e de parcerias com o 

setor privado; 

 Fortalecer o agronegócio com o apoio as pequenas e médios produtores 

familiares na busca de parcerias público/privadas aumentando a renda 

do produtor 

 

O Brasil passou de importador de alimentos a um grande fornecedor 

mundial nos últimos anos, tanto de proteínas animais (bovinos, suínos e aves), 

quanto de grãos, como o trigo, o arroz, o milho e a soja. E, de acordo com os 



passos que vem trilhando, poderá se tornar o maior exportador de alimentos do 

mundo em breve. 

O Brasil está hoje entre os protagonistas no cenário internacional do 

agronegócio - é um dos mais importantes produtores e exportadores de produtos 

agropecuários do mundo. Apesar dos avanços atingidos, ainda há grandes 

desafios e, também, oportunidades. 

Hoje a maior preocupação das empresas e de organizações 

internacionais é a pesquisa e o desenvolvimento na automatização das 

atividades rurais e na ampliação da competitividade do setor, associada à 

redução de custos e tempo. 

Entretanto, é preciso fomentar a adoção da tecnologia e da inovação 

no campo, a fim de implementar uma política de desenvolvimento rural 

sustentável: aumento da produção de alimentos de forma eficiente, sem deixar 

de lado a conservação dos recursos naturais. 

RABALHO 

TRABALHO 

 

As políticas de geração de emprego e renda se fundamentam na 

qualificação profissional para ingressar no mercado de trabalho, no 

fortalecimento da economia solidária, em linhas de créditos e financiamentos 

dos empreendimentos, no incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, com 

foco no empreendedorismo e em outras parcerias. 

Nessa linha buscamos no liberalismo a forma mais democrática e livre 

para fomentar a economia, por meio do trabalho. 

 

 Criar ou melhorar a estrutura de atendimento ao trabalhador, 

contribuindo para a inclusão social pela oferta de oportunidades de 

emprego, trabalho e renda, pois o “trabalho é o melhor programa social 

que existe”; 

 Apoiar o setor do comércio de bens e serviços; 

 Elaborar e apoiar programas de primeiro emprego; 

 Conceder incentivo tributário à empresa que contratar menor aprendiz, 

pessoas com deficiência, idoso para fomentar a economia; 

 Pesquisar as necessidades do mercado de trabalho e oferecer cursos 

profissionalizantes e programas de qualificação para melhor adequação 

à demanda local; 

 Cuidar dos trabalhadores informais, com apoio à regularização e 

formalização de seus negócios; 



 Estabelecer ações que estimulem o mercado de trabalho a gerar 

empregos adequados à terceira idade. 

 Valorizar os funcionários públicos com investimentos nas condições de 

trabalho e formações profissionais. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

Com a instituição da Lei nº 8.742, conhecida como Lei Orgânica da 

Assistência Social, que traça os parâmetros da gestão descentralizada e 

responsabilidades dos entes federados - União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, para com a execução dessa política públicas, nós sabedores da 

importância dessa área propomos as seguintes diretrizes. 

 Trabalhar para diminuir os atuais índices de pobreza e indigência 

na cidade, principalmente nas comunidades e nos bairros com 

níveis mais baixos de IDH; 

 Criar centro de recuperação de jovens infratores e viciados em 

drogas; 

 Elaborar programa de orientação para prevenção de 

alcoolismos e demais Drogas; 

 Revisar o Cadastro Único para inserção nas ações sociais 

fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente 

afastadas dos programas pela falta de acesso à informação; 

 Criar programas sociais que atendam às necessidades 

específicas das mulheres; 

 Criar políticas públicas destinada aos idosos, uma vez que este 

segmento social não tem recebido a proteção e a valorização 

que merece; 

 

 Desenvolver políticas públicas destinadas a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência - 

inclusão social e cidadania; 

 Implantar programas para garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência; 

 ao longo de toda a vida, seja no processo de habilitação ou de 

reabilitação; 

 Criar um programa de conscientização com desenvolvimento 

de palestras educacionais nas escolas sobre Drogas e 

Criminalidade, para crianças e adolescentes terem a formação 



necessária sobre as consequências do uso de entorpecentes e 

bebidas alcoólicas; 

 Criar um departamento municipal de tratamento especial a 

pessoas que sofreram violência doméstica e estupro. 

 Casa Abrigo para mulher, prestando serviço de atendimento 

para as que estiverem em situação de vulnerabilidade vítimas 

de violência domésticas. 

 Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em 

recursos humanos, de melhoramento e ampliação da frota de 

veículos e obras nos espaços físicos de trabalho existentes; 

 A realização de estudo para viabilização da criação de um 

restaurante popular. 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Venho registrar nosso compromisso Por Amor a Arapongas, tornando público 

nossas propostas por uma Arapongas mais Feliz. 

 

Entendo que é dever do poder público dar o mínimo de condições digna e 

justa, com trabalho, segurança e saúde para que a população se desenvolva, 

proporcionando melhoria na qualidade de vida de sua família. 

Nossa administração será pautada no Respeito ao próximo, na honestidade e 

transparência, sempre ouvindo os anseios do povo. Queremos realizar uma 

administração compartilhada, onde cada cidadão possa contribuir com suas 

ideias para o melhor de nossa cidade. 

Convictos de que podemos construir a Arapongas que sonhamos, sendo ela 

socialmente justa, sustentavelmente planejada e economicamente viável é 

que convido cada cidadão Araponguense para ajudar na construção deste 

projeto “Por Amor a Arapongas”. 

 

 

  

 


