
PLANO DE GOVERNO –2021– PSB  

Agradecimentos a todos que de forma participativa, contribuíram para a elaboração deste 

plano de governo. Juntos somos mais fortes. RUMO AO NOVO CAMINHO. 

 

 PLANEJAMENTO E GESTÃO – TRABALHO 

 Estimular a geração de empregos, atraindo novas empresas, 

oferecendo infraestrutura e incentivos fiscais, gerando mais 

vagas de emprego, integrando assim rodovia e ferrovia 

existentes em nosso município; 

  Promover a articulação entre secretarias e departamentos, 

por meio de sistema integrado;  

 Criar juntos aos empresários e comércio uma sala para a 

instalação local, para as ações da sala do empreendedor de 

parceria com SEBRAE;  

 Promover articulação para o desenvolvimento de projetos 

junto aos Municípios do Vale do Ivaí por meio de Consórcios; 

 Projetar aquisição de um ônibus para implantação de uma 

linha de ônibus interbairros. Integração da Serra do Cadeado- 

Maua da Serra, Vilas: Maria e Santa Maria-Centro, Vilas Rurais  

e conjuntos residenciais; 

 

ADMINISTRAÇÃO – Do funcionalismo Publico 

 Valoração do quadro funcional;  



  Valoração dos servidores do quadro efetivo, para o aumento 

da qualidade e produtividade no dia a dia do seu trabalho, 

priorizando o atendimento à população; 

 Garantir a qualificação profissional e oportunidades de 

avanços; 

 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PECUÁRIA 

  Criar estudos de incentivos aos pequenos produtores, por 

meio de parcerias para treinamentos técnicos voltados às 

características de produção do município; 

  Apoiar às iniciativas sustentáveis na produção rural;  

 Ampliar e incentivar a produção de hortifrutigranjeiros 

(diversificação de culturas e orgânicas);  

 Incentivar a diversificação da agricultura (como mel, 

piscicultura, fruticultura e outros) com estudo voltado a 

construção de tanques para a produção de peixes; 

 Estimular a expansão das feiras livres, em parceria com o 

pequeno produtor rural; 

 Apoiar o fornecimento de produtos junto aos agricultores 

para o PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar) 

municipal;  

 Trabalhar junto a Secretaria de Relações Institucionais 

Projetos e Engenharia a busca de recursos junto aos Governos 

Estadual e Federal para aquisição de novos equipamentos e 

implementos agrícolas;   



EDUCAÇÃO 

 Reativar a Escola Lino Pacífico, Localizada na Serra do 

Cadeado, assim como o estudo de projeto para a construção 

de uma quadra esportiva adequada; 

 Criar programa de formação continuada, fortalecer a 

tecnologia e acessibilidade a avançadas fontes de 

informações, para todos os profissionais envolvidos na 

educação, assim como restaurar um bom diálogo com a classe;  

  Verificar e intensificar a variedade do cardápio e qualidade 

dos alimentos na merenda escolar, apoiar a parceria junto a 

Secretaria Municipal de Agricultura e os produtores regionais;  

 Viabilizar um profissional habilitado para o atendimento das 

novas tecnologias, que dizem respeito a internet nas escolas 

da rede, reabilitação das salas de informática; 

  Fortalecer a distribuição de aulas de Educação física, no 

âmbito da Educacao Infantil; 

 Melhorar a aquisição de produtos do PNAE (Programa 

Nacional de alimentação escolar) garantindo o atendimento a 

toda rede municipal;  

 Planejar o direito da licença premia, com estudo e 

programação das já vencidas; 

 Magistério; Valorizar a Lei que rege a categoria (plano de 

carreira).  

 

 



SAÚDE 

 Planejar junto a Secretaria de Meio Ambiente e solicitar 

junto aos órgãos responsáveis apoio financeiro e execução de 

saneamento básico;  

  Viabilizar projetos no sentido de construção de um Hospital; 

 Aumentar os atendimentos odontológicos no programa 

estratégia da saúde família; 

 Implementar o atendimento voltado a Saúde da mulher, com 

aquisição de um equipamento para o exame apropriado, 

denominado Tococardiografia, exame de reais avaliações do 

bebê dentro da barriga da mãe ao termino da gravidez; 

  Estudo para a aquisição de um aparelho de ergometria, teste 

de esforço físico, usado para medir a frequência cardíaca;  

 Diminuir no mínimo tempo possível a espera na marcação de 

consultas por meios acessíveis como exemplo, whatsApp; 

 Contratação de profissionais para a área de psiquiatria e 

radiologia; 

  Incluir uma equipe medica para atendimento do Programa 

Saude Familiar (PSF) no conjunto residencial Heliel Rezende 80 

casas, visando a construção de uma (UBS) Posto de Saúde. 

 

 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

 Reformular o plano de saneamento básico com a realidade 

do município, juntos e alinhado aos planos de saneamento 

básico estadual;  



 Aprimorar junto ao sindicato já existente, campanha de 

reciclagem e separação de resíduos sólidos;  

 Ampliar e fortalecer a educação ambiental nas escolas com 

projetos sociais junto ao município, a fins de aumentar a 

consciência e interesse de nossas crianças;  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Inclusão Social e Cidadania 

 Ampliar e fortalecer o atendimento a terceira idade; 

Valorizar o atendimento do CRAS, considerando as 

necessidades básicas da população; 

 Apoiar e manter um bom diálogo com a APAE;  

 Incentivar ações de atividades físicas e melhorias para a 

melhor idade, por meio de projetos e programas;  

 Viabilizar a ofertas de serviços e participação de programas 

ligados a assistência social; 

 Promover cursos de incentivo ao artesanato, resgatando  a 

valorização do idoso;  

 

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  

 Criar estrutura de um Centro de Eventos, Lazer e Cultura 

para o município, para que sejam realizadas diversas 

atividades no decorrer do ano, voltadas à população;  

 Apoiar a Cultura da colônia japonesa em nosso Município, 

com ênfase na culinária, festividades e mostra cultural;  



 Revitalização do Parque das Antas; 

 Proporcionar campeonatos local no município, em conjunto 

com a Secretaria de Educação, para incentivo do esporte aos 

futuros jovens; 

 Reforma do campo de futebol; 

 Construir uma pista de atletismo em torno do campo de 

futebol Municipal; 

 Estudar junto a Secretaria de Relações Institucionais, 

projetos de engenharia, para a busca juntamente aos 

Governos Estadual e Federal para a construção de um Centro 

de Eventos para a nossa população como por exemplo: Festa 

do Milho, rodeio e demais eventos; 

 Incentivar projetos de ordem esportiva, e sociais para as 

comunidades urbana e rural da área de esporte;  

 Incentivar o empreendedorismo voltado ao turismo local;  

 

URBANISMO – Infraestrutura  

 Viabilizar o estudo  de um novo terminal rodoviário; 

 Construir um pátio para a acomodação dos maquinários e 

veículos do Município; 

 Desenvolver obras que solucionem a acessibilidade como: 

(rampas, acessos e calçadas);  

 Arborização das vias públicas, em parceria com o Meio 

Ambiente; 



 Ampliar a pavimentação asfáltica de ruas; 

 Melhorar o trabalho de manutenção de estradas rurais,  com 

equipes e patrulhas por região, visando o melhoramento do 

escoamento da produção agrícola;  

 Ampliar o maquinário rodoviário para o melhor atendimento 

de estradas e demais serviços; 

 Estudo para viabilizar a construção de uma piscina para 

hidroterapia; 

 Requerer junto aos órgãos do governo a possibilidade da 

instalação de uma academia Ar Livre nos conjuntos 

residenciais. 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 Solicitar junto ao Estado, apoio para o aumento do efetivo 

policial local;  

 Incentivar a participação da população, para debates sobre 

ações na Segurança Pública do município em conjunto;  

 Buscar parcerias e soluções, para o incentivo de ações 

comunitárias de segurança pública; 

 Estimular o Conselho comunitário de Segurança.  

 

BIOGRAFIA  

Mateus Aparecido Dos Santos, filho de Jeronimo Alves dos 

Santos e Helena Rodrigues dos Santos, casado com Maria 

Eunice Cordeiro Leonardo dos Santos, professora. Deus nos 

abençoou com uma família maravilhosa, 4 filhos e um neto. 



Graduação em Administração de empresas, exerço a profissão 

de Advogado. Hoje estou com 57 anos de idade, sou candidato 

a prefeito em minha querida cidade de Mauá da Serra PR, me 

considero preparado para administrar nosso Município. Aqui 

venho expressar minha alegria por ser filho desta terra, onde 

escolhi para trabalhar e fazer parte desta família 

Mauaserrana. Sou muito grato por mais essa oportunidade 

que nos permite Deus, concorrer às eleições para exercer a 

função de Prefeito dessa cidade.  Mas para isso precisamos 

falar sobre o momento que estamos passando e da grande 

importância de uma maior reflexão referente a decisão do 

voto,  sabemos que não existe  candidato  herói para resolver 

os problemas sozinho, mas primeiramente com Deus, com as 

parcerias e a força do nosso povo, podemos fazer uma 

trajetória nova, digna, honesta, e construir uma história juntos 

para melhorar a vida de todos os Mauaserranos. 

BIOGRAFIA: Vice Prefeito. Sou Agileu Ventura da Silva, filho 

de Luiz Ventura da Silva e Francisca Matilda Soares, 

empresário, nascido no município de Rolandia Pr, casado com 

Aparecida da Silva, pai de três filhos. Trabalhei na lavoura por 

um grande período de minha vida.  Fui vereador por dois 

mandatos, onde defendi um trabalho visando o interesse do 

nosso povo.  

RUMO A UM NOVO CAMINHO. CONTAMOS COM O SEU 

VOTO. 

 

 



 

 


