Plano de Governo
Plano de Governo Adm. 2021-2024
01 – Reestruturação das Secretarias Municipais.
02 – Ampliação do PSF – Programa Saúde da Família.
03 – Ampliação do quadro de Médicos para valorização da medicina preventiva através
da Equipe de Saúde e dos Agentes de Saúde e cumprir a legislação federal.
04 – Viabilizar convênios com a APAE, entidades, ONGS, Polícia Militar, e outros
órgãos, visando ampliar as ações na área de gestão pública.
05 – Ampliar e melhorar o Centro de Convivência para a Terceira Idade, com ações de
saúde, assistência social, psicológica e lazer.
06 – Estimular e apoiar capacitação do corpo docente.
07 – Melhorar as Escolas, visando garantir a qualidade de ensino e assistência ao corpo
docente e discente.
08 – Garantir aos estudantes transporte escolar de boa qualidade e segurança preventiva
através de cursos de aperfeiçoamento dos motoristas.
09 – Revisão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores, visando a realização de
concurso público.
10 – Atualização dos Códigos: Tributário e de Postura.
11 – Implantação do Cadastro Técnico Municipal, visando o recadastramento dos
imóveis urbanos.
12 – Implementar a campanha de estímulo ao produtor rural para fomentar a agricultura
familiar.
13 – Recuperação e manutenção das estradas vicinais para garantir o escoamento da
produção agrícola.
14 – Reestruturação do Programa de Agricultura Familiar.
15 – Construção e/ou recuperação de todas as pontes, bueiros e mata-burros da zona
rural.
16 – Reestruturação dos órgãos de arrecadação de tributos municipais com melhoria das
instalações físicas, capacitação de servidores e aquisição de novos equipamentos de
informática.
17 – Dotar todas as Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal, bem como implantar
programas de informática em todas as áreas.

18 – Firmar Parcerias com as Associações de Produtores Rurais, bem como a criação de
novas Associações.
19 – Firmar Termo de Cooperação com a Sociedade Recreativa Jardim Alegrense SERJA.
20 – Implantar o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos no Município, conforme
preceitua a legislação federal.
21 – Celebrar Convênio Intermunicipal para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
com os Municípios do Vale do Ivaí.
22 – Construção e Adequação do viveiro municipal para o fornecimento de mudas
voltadas à urbanização da Cidade e dos Povoados.
23 – Implantação de Ações Ambientais no Município visando o incremento do ICMS
Ecológico.
24 – Reestruturação do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e do
Programa Bolsa Família.
25 – Aquisição de ônibus escolares novos para ampliação da frota de transporte escolar.
26 – Construção de Um Centro de Treinamento de Karate.
27 – Pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas centrais da Cidade.
28 – Treinamento e capacitação de servidores municipais.
29 – Implementação das ações voltadas para o Conselho Tutelar.
30 – Construção de Uma Quadra esportiva para treinamento e Aperfeiçoamento da
Modalidade Handeboll.
31 – Apoio no transporte de estudantes universitários que estudam fora do Municipio.
32 – Resgatar a implementar ações públicas visando o fortalecimento do comércio
local..
33 – Garantir a emissão de todas as Certidões Negativas do Município e a adimplência
de 100% com o Tesouro Municipal.
34 – Realizar as comemorações festivas e cívicas no Aniversário da Cidade (28 de
Abril) e outras datas significado para o Município.
35 – Realizar a Temporada das orquídeas de cada ano, tornando um evento tradicional
da Cidade e região.
36 – Manter a Cidade 100% limpa durante toda a Administração.

37 – Aquisição de patrulha agrícola para ampliar as ações voltadas ao homem do
campo.
38 – Construção de um pátio de triagem e compostagem no Aterro Sanitário .
39 – Implementação do Centro de Inclusão Digital.
40 – Implantação da Farmácia Básica na Unidade de Saúde do Pouso Alegre.
41 – Reestruturação de todos os Conselho Municipais, notadamente o do FUNDEB,
Saúde e Assistência Social, com uma participação ativa na Administração.
42 – Restauração da Estrada da do Patrimônio da Barra Preta;
43 – Ampliação da pista de ciclismo até o Patrimônio da Barra Preta;
44 – Investir em equipamentos hospitalares, bem como ultrassonografia,
eletrocardiógrafo;
45 – Viabilizar a abertura de laboratórios;
46 – Incentivar e apoiar caminhadas ecológicas, envolvendo a educação do ensino
fundamental;
47 – Projeto para proteção dos animais, aquisição para veículo destinado a ONG;
48 – Apoio e incentivo para coleta de Reciclagem;
49 – Incentivo e Apoio a agricultura familiar;
50 – Projeto lixeira com tambores para estimular limpeza da cidade;
51 – Projeto com oficinas Educacionais, artesanatos, culinária, corte e costura,
manicure, maquiagem entre outros;
52 – Estruturar o espaço da arena rodeio e pista de laço;
53 – Estimulo para as cavalgadas;
54 – Incentivo a geração de novos empregos, para industrias com interesse no parque
Industrial;
55 – Construção Posto de Saúde na Placa Luar;
56 – Pavimentação asfáltica e sinalização de vias na Placa Luar;
57 – Reforma da Quadra esportiva Placa Luar;
58 – Sinalização das vias do Conjunto José Pachulski, Jardim América I e II;

59 – Transporte Coletivo gratuito para moradores Conjunto José Pachulski, Rua
Projetada, Jardim América I e II e 9 casas;
60 – Entreposto de Saúde com atendimento básico de primeiros socorros, para
atendimento de moradores da Rua Projetada, Conjunto José Pachulski, Jardim América
I e II;
61 – Regularização de Água no Pouso Alegre;
62– Melhorias no Posto de saúde do Bairro Jardim Florestal, com medicamentos e
profissionais de saúde;
63 – Melhorias em ruas dentro do Patrimônio Jardim Florestal;
64 – Implantação de projeto de uma área de encontro para gaioleiros;
65 – Investir em estradar rurais do Bairro Cascalho;
66 – Construção de casas para famílias de baixa renda;
67 – Construção Posto de Saúde no Bairro Palmeirinha;
68 – Pavimentação com pedra irregular até o Jardim Florestal;
69 – Realizar readequação da Praça da Igreja Matriz;
70 – Ampliação do lago com quiosque, banheiros, churrasqueiras e academias;
71 – Incentivo a produção de café, criação bicho da seda, avicultura, produção de
hortaliças e frutas;
72 – Apoio técnico a bacia leiteira;
73 – Criar mecanismo para funcionamento da feira do produtor rural;
74 – Continuidade na construção do Campo de futebol na Central do Assentamento 8 de
Abril;
75 – Aquisição de poços artesianos na comunidade do Assentamento 8 de Abril;
76 – Melhoria no Posto de Saúde do Assentamento 8 de Abril com profissionais,
medicamentos e instrumentos;
77 – Solicitar junto a secretaria Pública de Segurança o aumento efetivo policialde
disponibilização de viaturas;
78 – Estudar a possibilidade da criação da Guarda Municipal;
79 – Construção de um Campo Suiço;

80 – Resgatar a tradição na modalidade Xadrez;
81 – Criar calendários com datas comemorativas, envolvendo a educação;
82 – Promover gincanas escolares intercalasses;
83 – Realizar a iluminação na Rodovia que liga Placa Luar até o Trevo secundário de
acesso a Ivaiporã;
84 – Pavimentação com Pedra Irregular na Estrada que liga Barra Preta a Balsa do
Marolo.

