1 – Gestão Pública
a) Valorização dos funcionários Públicos Municipais por meio de uma revisão no Plano de
Cargos e salários;
b) Combater a corrupção, evitando desperdícios do dinheiro público;
c) Fiscalizar as obras e gastos do dinheiro público, evitando gastos desnecessários;
d) Capacitar os funcionários públicos para desenvolver melhor suas funções e atender
melhor a população municipal;
e) Buscar convênios com o Governo Federal, Estadual e o legislativo Estadual para
atender melhor às necessidades do município;
f) Incentivo e apoio a indústria e comércio, na cidade, nos distritos;
g) Reforma do parque municipal de Mauá da serra o parque das Antas

2 - SAÚDE
a) Atendimento ao público com médicos 24 horas;
b) Abrir, PAM – Pronto Atendimento Municipal em todas as vilas e bairros
c) Atendimento as mulheres inclusive as gestantes, com melhorias e equipamentos
adequados, médicos especializados, por 2 vezes na semana;
d) Valorização dos funcionários, por meio de condições de trabalhos, como, melhoria e
aquisição de novos equipamentos para o melhor desempenho da função, aquisição de
mais veículos;
e) Disponibilizar por 24 horas, incluindo os finais de semana, a farmácia do Centro de
Saúde, não faltando medicamentos para o público.
f) Não faltar medicamentos as pessoas que precisam de remédios contínuos;
g) Servir um lanche as pessoas que estão aguardando atendimento no período da manhã.

3 – EDUCAÇÃO
a) Transporte gratuito para os munícipes que queira estudar um curso superior em
cidades da próxima da região (Apucarana, Jandaia do Sul e Arapongas);
b) Inclusive cursos EAD aos sábados
c) Ampliar a hora atividade dos professores com carga horário de 20 horas semanais para
5 horas atividades;
d) Reformular o Plano de Carreira e Salários dos Professores que está em defasagem;
e) Reparação salarial dos professores e funcionalismo público em geral de acordo com a
infração;
f) Uniforme novo todo começo do ano para os alunos e kits escolares;
g) Manter os veículos escolares com condições para o transporte dos alunos e colocar um
inspetor dentro dos ônibus escolares.
h) Implantação de uma horta comunitária que irá atender a população carente e
complementação da merenda escolar;
i) Contratação de profissionais especializados para atender alunos da Educação Especial.

4 – AGROPECUÁRIA
a) Parceria com as instituições Estadual, Federal e Privada, para o desenvolvimento
sustentável da agricultura social e econômica;
b) Fortalecer a cooperativa mista para a agroindústria dos produtos agrícolas e pecuária;
c) Investimento nas estradas vicinais rurais, para o escoamento da safra agrícola e
pecuária;
d) Cascalhar as estradas rurais secundárias e carreadores;
e) Aquisição de máquinas para atender o pequeno produtor rural na terraplanagem para
construção de granjas, barracões, casas e represas;
f) Criar um Conselho e uma associação municipal dos agricultores e pecuaristas com a
parceria da prefeitura;
g) Incentivo aos pequenos produtores por meio da Conselho e a associação municipal.
Exemplo incentivo a agricultura familiar, e pequenos criadores;
h) Criar uma Patrulha municipal para atender a zona rural.

5 – SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

a) Aquisição de terreno para a construção do parque industrial ,para pequenos e grandes
empresário
b) Aquisição de terreno para a construção do parque industrial 2 , que seram repacados
aos microempreendedores de Mauá da serra e assim gerando emprego
c) Pavimentação das ruas que não possui asfalto na cidade de Mauá da serra e serra do
cadeado
d) Realização das calçadas por meio da Prefeitura para as munícipes que não tem
condições financeiras;
6 - MEIO AMBIENTE

a) Palestra e campanhas educativas nas escolas municipais e convênios com as Escolas
Estaduais e Associações;
b) Ampliação dos serviços da Coleta Seletiva;
c) Criação da Associação dos catadores de lixo recicláveis,
d) Compra de equipamentos para a coleta do lixo orgânico e adubo compostagem;
e) Aquisição de um terreno para construir um parque ecológico para pesquisas e
educação ecológica e preservação do meio ambiente;
f) Recuperação de minas e nascentes;
g) Fiscalização para a preservação das matas, áreas de preservação permanentes e uso
de agrotóxicos;
h) Castra todos os animais de rua da cidade.
7 – HABITAÇÃO
a) Adquirir lotes e fazer convenio com a COHAPAR e Ministério das Cidades para a
construção de moradias;

b) Realizar convênios com a COHAPAR e com pequenos agricultores para construção de
casas rurais;
8 – SEGURANÇA
a) Buscar junto ao Governo Estadual o aumento de efetivos da Polícia Civil e Militar e
viaturas para o atendimento a população do município;
b) Adequar a guarda municipal de Mauá da serra .
c) Contratar mais agentes para guarda municipal e começa os trabalhos de 24 horas igual
da polícia militar para a segurança da comunidade
d) Cursos de efetivação para armamento da guarda municipal.
e) Todos os cidadoes da cidade ter o número da guarda municipal
f)

Conseguir perante o Governo estadual mais uma viatura e mais duas motos para os
agentes.

g) Conseguir duas guaritas para os agentes fica.
9 – Esporte Turismo e Lazer
a) Realização de campeonatos regionais e municipais dentro do município, e vários
esporte e modalidades esportivas;
b) Conseguir pista de atletismos e ciclovias para nossos atletas.
c) Reforma do campo gauchão e reforma do centro esportivo cewmav
d) Realizar e apoiar os jogos paraolímpicos;
e) Incentivar e apoiar os atletas paraolímpicos;
f) Criar uma equipe de futebol de campo para disputas regionais e estaduais;
g) Criação de um parque de lazer para as famílias participarem;
h) Buscar junto ao Governo Estadual e federal verbas para a ampliação de parques
infantis, na cidade bairros e distritos;
i) Incentivo ao turismo rural.
10 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
a) Criação do bolsa família municipal para as crianças que estão matriculadas até o
Ensino Fundamental anos iniciai, com avaliação da Assistência Social e Equipe Gestora;
b) Buscar convênios e parcerias com hospitais, associações no âmbito particular, estadual
e federal, para recuperação de pessoas com dependência químicas;
c) Incentivar e apoiar, no sentido de buscar verbas nas esferas federais e estaduais para
órgãos que fazem parte da rede de proteção;

