PLANO DE GOVERNO

Nós do PROS propomos à população e votos conscientes uma proposta
muito VERDADEIRA e fácil de CUMPRIR.

HOSPITAL: atualmente é o assunto que mais desafia os pré-candidatos
e suas equipes, mas temos sim a solução adequada para tal tema. Nosso projeto
terá ênfase na MATERNIDADE.
Contaremos com MÉDICOS, TRANSPORTE e REMÉDIOS, nos bairros
com frequência necessária.
Poremos em prática uma moderna política de medicina preventiva, isso
nos possibilitará uma grande economia de gastos, por exemplo, visitas
periódicas a domicílios de pessoas com potenciais enfermidades, podendo
assim acompanhar ou prevenir um longo tratamento em internamento. Vamos
envolver o máximo de cidades a nossa circunvizinhança, isto nos possibilitará
um investimento menor, na manutenção do projeto.
Para maior comodidade de nossos munícipes, e também para baixar os
custos, vamos comprar equipamentos para fazer todos os tipos de exames no
próprio prédio do HOSPITAL, não teremos mais dependência de terceiros.
Para a construção de um HOSPITAL desenvolveremos parcerias com
maiores empresas da nossa cidade.
Vejo a saúde como uma espécie de SECA DO NORDESTE aqui do Sul,
onde não se aplicam POLÍTICAS RESOLUTIVAS, APENAS PALIATIVAS,
fazendo com que a população seja transportada por longas distâncias para
conseguir um atendimento, às vezes em um assunto bem corriqueiro.

PARQUE INDUSTRIAL

Em

síntese

consiste

na

aquisição

de

um

terreno

COM

APROXIMADAMENTE 20 HECTARES. Um projeto que deve ser tratado com
total prioridade, vivemos em um município que pode oferecer aos NOSSOS
POSSÍVEIS INVESTIDORES, um diferencial, ou seja, um terreno com
terraplanagem e infraestrutura de asfalto, água e luz elétrica, com estas medidas
temos certeza que vamos atrair grandes empresas do Paraná ou Brasil para
gerar emprego aos nossos centenas de desempregados.
E

também devemos

desenvolvermos

de

RESERVAR

projetos

voltados

parte

deste

terreno

aos

pequenos

para

o

investidores,

microempreendedores do nosso município, construindo barracões (para
exploração em regime COMODATO) e para desenvolvermos o programa com
auxílio

do

SEBRAE

EMPREENDEDORES".

"PROGRAMA

EMBRIONÁRIO

PARA

MICROS

AGRICULTURA e PECUÁRIA FAMILIAR (antes que vire tudo eucalipto).

EMERGENCIALMENTE COMPRAREMOS 10 TRATORES e seus
devidos equipamentos, para distribuição de calcário, grades aradouras,
plantadeiras e demais equipamentos.

INCENTIVO DE PLANTIO DE BATATA DOCE PARA PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL: este projeto é de suma importância devido a facilidade de produção
da batata doce e também pelo aumento de renda que traz à agricultura familiar.
O projeto poderá acontecer de duas formas, temos o plano “a” e plano “b” para
sua implantação.
USINA PLANO "A": sendo esse o plano mais viável, consistindo na
construção de uma usina de grande porte em terreno cedido pela prefeitura, essa
usina absorveria a produção de toda região, inclusive dos municípios adjacentes.
Exemplo

no

link:https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/03/675233rede-boa-vista-produzira-etanol-em-carazinho.html

USINA PLANO "B": neste projeto a usina é de menor porte, podendo ser
construído diversas delas espalhadas pelo município, em localidades
estratégicas. Exemplo no link
http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/v/usina-de-etanol-a-basede-batata-doce-comeca-a-funcionar-no-tocantins/4054718/

Ambos os projetos são totalmente viáveis do ponto de vista econômico e
ambiental, visto que há um apelo mundial por PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
RENOVÁVEIS. O substrato gerado na usina, é também excepcional para
alimentação animal.

TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA TÉCNICA para agricultores e
pecuaristas de todos os portes que queiram desenvolver projetos de
AVICULTURA, SUINOCULTURA, PECUÁRIA DE LEITE e outros.

AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR DE TOCO: esta máquina consiste em
triturar os tocos sem o revolvimento da terra, a destoca é um assunto muito
recorrente entre pequenos agricultores, que plantaram eucaliptos e pretendem
mudar de cultura, voltar para feijão, soja, milho ou pastagem.

PISCICULTURA: construção e adequação de açudes para criação de
peixes, dentro das técnicas mais avançadas e atuais.
Por exemplo a instalação de COMPORTAS e a CORREÇÃO ADEQUADA
DO SOLO dentro da represa.

NA

PECUÁRIA

A

INSEMINAÇÃO

ARTIFICIAL:

neste

sentido

desenvolveremos um programa para melhoramento genético dos REBANHOS
em pequenas propriedades, formaremos inceminadores que moram em cada
bairro, forneceremos o equipamento necessário para que uma pessoa em cada
bairro faça a inseminação dos animais naquela redondeza. Um assunto que
tenho total coonhecimento, pois sou inseminador prático. Isto fará com que a
produção de leite por cada animal em pouco tempo chegue ao nível das grandes
bacias leiteiras conhecidas no Paraná.

PROGRAMA UVA SEM SEMENTE: um programa voltado principalmente
para pequenas propriedades, tipo VILAS RURAIS, além da distribuição de
calcário e adubo, faremos uso das instalações do VIVEIRO MUNICIPAL, onde
multiplicaremos mudas para implantação do programa UVAS SEM SEMENTES,
aproveitando um nicho de mercado aberto em todo o Brasil. Trazendo renda as
pequenas propriedades, isto também é gerar emprego.

FEIRA DO PRODUTOR: este projeto consiste na construção de
instalações em um local estratégico perto do centro da cidade, para que o
pequeno produtor possa expor sua produção para venda direta ao consumidor.
Me permita dizer que é INACEITÁVEL, um município com a vocação produtiva
exuberante que temos, não oferecermos tal incentivos aos pequenos produtores.

POMAR NAS ALDEIAS INDÍGENAS: envolvendo as escolas e as
crianças das aldeias, onde implantaremos esse programa em área X . m²/familia,
calculadas por famílias, com espécies que produzam a cada tempo, para que
obtenham uma produção de frutas o ano todo, para o consumo próprio, e a sobra
poderá ser comercializada, trazendo assim uma renda extra aos indígenas.
E ainda programa de PLANTIO DE ERVA-MATE NATIVA, um projeto que
se encaixa perfeitamente na atual condição de mata nativa predominante nas
aldeias.

Temos TOTAL CONSCIÊNCIA que o programa da agricultura e pecuária
Familiar, é muito relevante no contexto atual do nosso município, somos uns dos
poucos municípios do Estado do Paraná que temos orçamento suficiente para
ambiciosos projetos. Além de termos ainda CINCO ASSENTAMENTOS, temos
também uma das maiores POPULAÇÕES RURAIS DO NOSSO ESTADO,
estamos assistindo diariamente a um fenômeno chamado ÊXODO RURAL,
SIMPLESMENTE PELO CRESCIMENTO E AVANÇO DAS PLANTAÇÕES DE
FLORESTAS, ou fazemos algo contundente e resolutivo para aumentar a renda
dos pequenos produtores FAMILIARES, ou fatalmente seremos em pouco tempo
um GRANDE DESERTO VERDE.

Temos motivos PLAUSÍVEIS para pedirmos emergencialmente audiência
com a nossa ministra da agricultura TEREZA CRISTINA, para que nos auxilie na
implantação dos programas citados, pois são de providencial interesse da nossa
ECONOMIA POIS CERCA DE 70% DOS ALIMENTOS POSTO A MESA DOS
BRASILEIROS, SÃO DE ORIGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR.

EDUCAÇÃO

Nesta área com verbas abundantes e intransferíveis, não queremos nada
menos que uma GRANDE REVOLUÇÃO NO IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), este plano passa por diversos adequações:

DIGNIFICAÇÃO

DE

SALÁRIOS

DOS

PROFESSORES

E

COLABORADORES.

PLANO DE CARREIRA.

CAPACITAÇÃO PERIÓDICA, sem custo adicional para os colaboradores
e professores.

BUSCAS DE NOVAS TECNOLOGIAS, para que o professor possa atingir
objetivos com mais facilidades.

ESTÁGIOS REMUNERADOS OU VISITAÇÃO PROLONGADA onde
professores possam conhecer escolas que são destaques nacionais no IDEB
sem custos adicionais.

CRECHE EM TEMPO INTEGRAL.

TENDA DA CULTURA ofereceremos instalações de tendas e banheiros
químicos, a eventos ligados a escolas, igrejas, festivais, e outros.

Uma arrecadação esplendorosa nos remete a um IDEB esplendoroso.
Para se chegar a uma revolução assim, temos que conciliar, ou adotar
todas as políticas necessárias, um caminho não só de tecnologias, mas também
de dedicação pessoal, de entrega.
Sem dignificar o PROFESSOR jamais teremos uma EDUCAÇÃO que um
país precisa para se desenvolver.
É também imprescindível a valorização salarial dos PROFESSORES e
todo o quadro de colaboradores da Educação, ou seja, isto deveria ser um

procedimento natural de um gestor que realmente quer um município
desenvolvido!!

SEGURANÇA

O assunto mais recorrente na área de segurança é o aumento de efetivo em
nosso município, visto a vasta área rural que temos, para esta situação temos
duas soluções para por em debate com representantes da nossa sociedade.

1ª) CRIAÇÃO DA NOSSA GUARDA MUNICIPAL: nos daria um aumento
de efetivo imediato, mas por outro lado ficaríamos restritos a área urbana do
município, por outro lado o atual efetivo teria mais liberdade para se deslocar
pelo interior, pois teríamos uma guarda municipal atuando na cidade enquanto
isso.

2ª) Esta segunda opção seria assinatura de convênio para que tivéssemos
permanentemente uma PATRULHA RURAL atuando no interior do nosso
município, a exemplo do convênio que existe entre corpo de bombeiros e o
município.
Este projeto tem diversas vantagens sobre o primeiro, sendo as mais
relevantes, o custo de sua implantação e é muito mais seguro do ponto de vista
legal

a

atuação

direta

sob

o

comando

da

POLÍCIA

MILITAR.(http://folhadecianorte.com/policia-militar-de-cianorte-recebe-novaviatura-para-atuacao-da-patrulha-rural/)

Instalação de câmeras de monitoramento, que serão interligadas na
central de monitoramento de Telêmaco Borba, como já é plano da secretaria
estadual de segurança pública!

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Construção de casas em regime de mutirão para famílias em situação de
extrema pobreza (em alvenaria para encentivarmos a indústria ceramista local).

Compra imediata de medicamentos para beneficiários de bolsa família,
quando este medicamento não é encontrado na farmácia municipal.

Distribuição de lanches e refeições para usuários do transporte municipal
por ocasião de consultas ou tratamentos fora do município.

A primeira habilitação (CNH) distribuídas com critérios por estudos
complementares, a dependentes de bolsas do governo Federal. A título de
incentivo ao desenvolvimento humano.

Cursos técnicos, buscando capacitação profissional e desenvolvimento
humano para dependentes de bolsas do governo Federal.

Programa confeccione seu próprio enxoval, no qual a prefeitura doa o
material, e a professora, e as futuras mães aprendem, bordar, corte e costura.
Buscando capacitação profissional e desenvolvimento humano.

