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1.  Administração pública 

1.1 Reforma Administrativa, viabilizando a criação de Secretarias para descentralização das 

decisões no âmbito municipal;  

1.2 Adequar os serviços da Ouvidoria Municipal, visando o atendimento ao cidadão com a 

finalidade de buscar soluções para as questões trazidas pela população;  

1.3 Promover cursos de motivação e capacitação para todos os funcionários públicos tornando-os 

profissionais na sua área de atuação;  

1.4 Elaborar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município com plano de carreira, cargos e 

salários; 

1.5 Readequar a estrutura do almoxarifado central do município; 

1.6 Implantar orçamento participativo com a comunidade, através das associações de bairros, 

vilas rurais e Distrito de São José, nas definições das prioridades do município; 

1.7 Fiscalização do bem público, registrando corretamente nos sistemas de informações; 

1.8 Exercer o controle e supervisão para o funcionamento regular da administração 

 

2.  Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços  

2.1 Incentivar os agricultores, industriários, comerciantes e prestadores de serviços do Município, 

através de programas, sobre o consumo dos bens, mercadorias e serviços;  

2.2 Estimular os produtores de orgânicos do município, constituindo parcerias com entidades 

afins, para as trocas de tecnologias e conhecimentos;  

2.3 Realizar a manutenção das estradas rurais trafegáveis, independente das condições climáticas, 

para facilitar o escoamento da produção rural; 

2.4 Dar apoio e incentivo aos artesãos locais na produção e comercialização dos seus produtos, 

criando a Feira do Artesanato;  

2.5 Incentivar sempre a Feira do Produtor no município; 

2.6 Firmar parceria com SESC, SESI e SENAI e outras entidades, para capacitação, visando 

suprir as necessidades da indústria, comércio e serviço local; 

2.7 Criar condições para instalações de empresas estrangeiras e nacionais no município;  

2.8 Formar parceria com a ACEJAN no sentido de fortalecer a indústria e comercio local; 

2.9 Estimular o crescimento econômico e principalmente a geração de empregos. 
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3. Assistência Social  

3.1 Dar condições mínimas para o funcionamento dos Centros de Referências de Assistência 

Social, para que alcance todas as famílias em situação de vulnerabilidade social no 

município: 

3.1.1 Realizar discussões com profissionais das diversas áreas para acompanhamento e 

entendimento da situação das crianças e adolescentes do Município;  

3.1.2 Dialogar com os pais e os jovens constantemente para entender as reais necessidades; 

3.1.3 Atuar junto aos setores de saúde em projetos de proteção à criança e ao adolescente, 

as mulheres e aos idosos, no combate a violência doméstica e ao abuso sexual infantil;  

3.2 Estruturar projetos de cursos, oficinas de cultura, esportes e outras ações, que promovam a 

inclusão social e contribuam para a formação de cidadãos responsáveis;  

3.3 Firmar parceria com as entidades municipais de assistência social, tais como: Lar São 

Francisco, APMI, Florart, Asilo São Vicente de Paulo, Creche Raio de Luz e APAE;  

3.4 Promover projetos de prevenção ao uso de drogas junto às escolas do município; 

3.5 Atuar junto aos órgãos responsáveis para o tratamento de jovens com dependência química. 

3.6 Trabalhar em benefício do bem-estar social, sobretudo em prol dos desempregados, idosos e 

menores necessitados. 

 

4. Educação, Esporte e Cultura  

4.1 Incentivar realização dos cursos de capacitação e formação continuada para os profissionais 

de educação no município;  

4.2 Garantir uma infraestrutura adequada em todas as Escolas Municipais e nos Centros de 

Educação Infantil;  

4.3 Ampliar o atendimento dos Centros de Educação Infantil (creches) para que possam 

continuar abertos em períodos de férias escolares;  

4.4 Escolher através de uma lista tríplice, indicados pelos professores, o Secretário da Educação 

4.5 Incentivar a criação de escolinhas infantis e mirins para a prática de futebol e outros esportes 

nas quadras existentes no município;  

4.6 Construir junto a pista de caminhada uma pista nova para prática do ciclismo;  

4.7 Viabilização de novas ciclovias e programas de segurança aos ciclistas;  

4.8 Apoiar a criação de oficinas culturais de música, teatro e artes visuais, para as crianças e 

adolescentes do município, utilizando os profissionais que atuam na área; 
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4.9 Implantar um calendário anual de eventos esportivos e culturais, aproveitando a infraestrutura 

existentes no município.  

 

5. Saúde 

5.1 Reestruturação do Pronto Atendimento Municipal para melhor atendimento da população; 

5.2 Organizar o agendamento de consultas junto as Unidades Básicas de Saúde, de acordo a 

especialidade, através da internet e nível especial, dando fim as filas; 

5.3 Garantir nas farmácias do Pronto Atendimento Municipal e das Unidades Básicas de Saúde 

os medicamentos básicos, em especial os de uso continuo para atendimento aos pacientes;  

5.4 Ampliar o Programa de Saúde da Família no município, dando condições de transporte para 

que a equipe visite com frequência as residências na Zona Rural;  

5.5 Atuar para melhoria no tempo de atendimento dos pacientes no Pronto Atendimento 

Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde, ouvindo as suas queixas e necessidades; 

5.6 Organizar a Unidade Básica de Saúde no Distrito de São José para agilizar o atendimento 

com ambulância;  

5.7 Montar um sistema de controle populacional e zoonose de cães, gatos e outros animais para 

combater os problemas causados por esses animais, envolvendo a ADAPAR; 

5.8 Ampliar a fiscalização da vigilância sanitárias no combate à dengue e outros problemas de 

saúde pública; 

5.9 Estudar a viabilidade da construção de um Hospital Municipal. 

 

6. Turismo, Meio Ambiente e Lazer  

6.1 Transformar o município atrativo nas diversas áreas afins; 

6.2 Reorganizar o Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente e apoia-los na busca de 

recursos para realização dos projetos propostos; 

6.3 Retomar e executar o Programa de Turismo Rural;  

6.4 Apoiar a Cooperativa dos Recicladores de Jandaia do Sul com infraestrutura adequada na 

realização da coleta seletiva em todo o munícipio e de programas educativos de 

conscientização popular para reciclagem;  

6.5 Realizar a instalação de novas lixeiras na cidade e no distrito de São José, manter os espaços 

públicos limpos e realizar a fiscalização da limpeza desses locais;  
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6.6 Transformar a Praça do Café em um espaço de lazer da cidade, revitalizando o local com 

arborização, jardinagem, iluminação e posto da Policia Militar;  

6.7 Revitalização e manutenção das praças do município, incentivando as academias 

comunitárias ao ar livre;  

6.8 Retomar e dar continuidade para o Projeto do Parque Ambiental dos rios Marumbizinho, 

Cambará e nas demais nascentes do município, transformando-as em área segura para lazer; 

6.9 Incentivar e apoiar todos os eventos no município.  

 

7. Obras e Serviços Urbanos 

7.1 Fazer estudo de viabilidade para o transporte coletivo urbano do município; 

7.2 Fiscalizar e cobrar o contrato de concessão dos serviços de águas e esgotos da SANEPAR; 

7.3 Realizar a manutenção e readequação do asfalto em toda a zona urbana e rural do Município;  

7.4 Dar continuidade as obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e outras obras que 

estiverem paralisadas no município; 

7.5 Continuar a Adequação do sistema de iluminação pública do município;  

7.6 Incentivar o uso da energia fotovoltaica; 

7.7 Manter as conservações de vias públicas e suas sinalizações; 

7.8 Levantamento das necessidades de obras e serviços no Distrito de São José, Bairros Urbanos 

e Rurais.  

 

8. Segurança  

8.1 Cobrar da Policia Militar, que através de seu serviço de inteligência intensifique o combate 

ao crime organizado e as drogas;  

8.2 Ampliar a vigilância da cidade através de instalações de câmeras de segurança;  

8.3 Ampliar o trabalho de patrulhamento e desenvolver programas efetivos de segurança para a 

Zona Urbana e Rural; 

8.4 Atuar em parceria com o Conselho de Segurança do Município, Judiciário, Promotoria, 

Delegado e Sociedade Civil Organizada, para em conjunto, reivindicar junto ao Governo 

Estadual, providencias na reforma da Cadeia de Jandaia do Sul e transferência de presos que 

já estão condenados;  

8.5 Apoiar a área de assistência social do município em projetos de reintegração dos jovens 

infratores; 
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9. Centro, Bairros e Distrito São José 

9.1 Atuar em conjunto com a população e as Associações de Bairros e do Distrito São José, ouvindo 

as reivindicações e elegermos suas prioridades; 

 


