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Plano de Governo 
Coligação Vamos Caminhar Juntos 

 

Nela encontram-se as propostas para a administração de Kaloré e Jussiara, elaboradas 

para atender os anseios e expectativas da população que aqui vive. 
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Apresentamos nossa proposta de trabalho para a gestão 2021 a 2024. 

Compreendemos que para elaborar um plano de trabalho é preciso conhecer os 

anseios da população, os problemas e necessidades do município, e acima de tudo 

ouvir os cidadãos. Afinal, obras e projetos só têm valor quando se destinam a 

promover a dignidade das pessoas. 

 

Partindo desse princípio, propomos: 

 

EDUCAÇÃO 

 

 Rever o plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

incentivando a realização de cursos de pós-graduação; 

 Instituir um plano de formação continuada, oportunizando aos educadores o 

crescimento profissional e pessoal (buscando parcerias com as Universidades); 

 Melhorar as condições materiais das escolas, com a aquisição de recursos 

audiovisuais diversos; 

 Melhorar as bibliotecas das escolas, adquirindo novos volumes; 

 Realizar projetos de incentivo à leitura; 

 Garantir atendimento especializado (psicológico, fonoaudiológico, pedagógico e 

terapêutico ocupacional) aos alunos que necessitarem; 

 Garantir aos alunos de Kaloré e Jussiara, o aprendizado da informática e o acesso 

à internet; 

 Apoiar a Escola de Educação Especial Leandro Aparecido Keller (APAE) em todos 

os aspectos. 

 Ofertar uma alimentação de qualidade, com orientação de nutricionista, dando-se 

preferência aos alimentos produzidos no município; 

 Disponibilizar ônibus para atender as excursões didáticas e culturais; 

 Apoiar a realização de atividades e projetos que visem melhorar a aprendizagem; 

 Disponibilizar material escolar para alunos de família de baixa renda; 

 Ofertar atendimento de contra turno escolar para crianças e adolescentes (CEMIC), 

com atividades extracurriculares diversificadas; 

 Efetuar manutenção e melhoria do transporte universitário; 

 Promover a integração/comunicação entre o Ensino Fundamental I e II, 

favorecendo a continuidade do trabalho pedagógico, bem como da aprendizagem. 
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SAÚDE 

 

 Organizar o sistema de agendamento de consultas e exames realizados fora do 

município, de modo que as pessoas possam ser atendidas com maior rapidez e 

eficiência possíveis; 

 Disponibilizar transporte em horários diferenciados, evitando que as pessoas que 

necessitam desses serviços tenham que esperar muito tempo para retornar para 

suas casas; 

 Organizar uma equipe para acompanhamento da saúde bucal, com realização de 

projetos de prevenção; 

 Implantar Programa de Prevenção e Cuidado da Obesidade Infantil; 

 Melhorar o atendimento farmacêutico, disponibilizando maior variedade de 

medicamentos que compõem a farmácia básica; 

 Ampliar o atendimento de Fisioterapia; 

 Ofertar atendimento médico e odontológico em Jussiara; 

 Realizar coleta de material para exames laboratoriais em Jussiara, evitando que as 

pessoas precisem se deslocar; 

 Prestar apoio às ações da Pastoral da Criança e aos programas de prevenção de 

doenças; 

 Dar atenção especial à saúde das pessoas idosas, acompanhamento, palestras 

para prevenção de doenças, pois grande parte da nossa população se encontra 

nessa faixa etária; 

 Melhorar a frota de veículos destinada à saúde, e manter os carros adquiridos para 

uso exclusivo; 

 Contratar motoristas exclusivos para o Hospital Municipal de Kaloré; 

 Contratar agentes de saúde para melhor trabalho em Kaloré e distrito de Jussiara; 

 Aumentar o quadro de funcionários no setor de endemias, para o combate à 

dengue, pois vivenciamos os aumentos de casos em nosso município nos últimos 

anos; 

 Adquirirnovos computadores e equipamentos para as unidades de saúde 

municipais;  

 Ofertar atendimento com veículo exclusivo para doentes de câncer e hemodiálise; 

 Construir um espaço para eventos e reuniões para o setor de saúde; 
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 Intensificar o trabalho com novos profissionais aos acamados, enfermos, doentes 

crônicos que não tem o apoio familiar, disponibilizando veículo aos profissionais; 

 Instalar um consultório odontológico no distrito de Jussiara; 

 Construir um novo posto de saúde para o distrito de Jussiara, com salas para 

atendimento de profissionais como médico, psicólogo, nutricionista, dentista, entre 

outros; 

 Disponibilizar um motorista para a UBS de Kaloré para facilitar a locomoção dos 

profissionais de saúde dentro do município de Kaloré; 

 Manter o atendimento de especialidade ginecologia na unidade básica de saúde; 

 Ampliar o atendimento psiquiátrico e psicológico no CAPS; 

 Ampliar a recepção do HospitalMunicipal São Lucas de Kaloré; 

 Construir uma piscina aquecida para tratamento de pacientes de fisioterapia; 

 Construção de garagem para os carros de uso do setor de saúde; 

 Instalação de câmeras para monitoramento nas dependências dos prédios da 

saúde, visando a segurança desses locais; 

 Informatizar a área da saúde, interligando todos os setores da saúde visando a 

eficiência do atendimento; 

 Investir em aparelhos para realização de exames laboratoriais. 

 Criar do Programa de Atendimento aos Idosos, com ações como: distribuição de 

medicamentos e orientações sobre saúde às pessoas com idade superior a 60 

anos; 

 Ofertar atendimento domiciliar de fisioterapia; 

 Construir a Creche do Idoso; 

 Criar o Centro de Diagnósticos, com: Raio-X, Ultrassonografia, Mamografia; 

 Contratar profissionais de saúde especialistas, tais como: Pediatra, Ginecologista, 

Ortopedista e Geriatra; 

 Aumentar a cota de consultas e exames do município junto ao CISVIR para que os 

pacientes não precisem esperar longos períodos para serem atendidos; 

 Valorizar os profissionais com isonomia salarial; 

 Implementar os adicionais noturno e de insalubridade; 

 Dar maior ênfase aos programas PSF, ACS e NASF, inserindo nesses programas 

profissionais como Pediatra, Geriatra e Fisioterapeuta; 

 Disponibilizar hidroginástica com profissional habilitado; 

Num. 9238687 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LEANDRO SOUZA ROSA - 26/09/2020 17:50:22
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092617502196200000008803280
Número do documento: 20092617502196200000008803280



 Firmar Convênios para dar suporte a entidades locais como Lar São Paulo 

Apóstolo etc; 

 Implantar a Ecoterapia em parceria com a APAE de Kaloré; 

 Disponibilizar mais profissionais de Saúde para Jussiara; 

 Dar um atendimento especial aos pacientes e orientações aos seus familiares 

(apoio psicológico à família). 

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

 Incentivar o aprendizado de instrumentos musicais; 

 Apoiar a realização de eventos artísticos e culturais; 

 Organizar o funcionamento da Casa da Cultura, como espaço de promoção cultural 

e artística; 

 Adquirir terreno para construção do centro de eventos, contendo pista de 

motocross, arena de rodeio e pista de laço, salão de festas para grandes eventos 

artísticos e culturais e área de camping, com a infraestrutura necessária; 

 Construir um Miniginásio de Esportes para o distrito de Jussiara; 

 Ampliar a academia municipal, trazendo equipamentos e mais profissionais 

capacitados. Implantar academia para o distrito de Jussiara; 

 Incentivar as equipes municipais de futebol amador, disponibilizando transporte, 

material esportivo e uniformes; 

 Criar escolinhas para o aprendizado de esportes diversos, de acordo com as 

aptidões e interesses; 

 Criar o Projeto Bom de Bola na Escola, buscando parcerias para a implantação de 

uma escolinha de futebol, e apoiar os atletas das categorias de base na realização 

de testes em clubes profissionais; 

 Apoiar a realização de eventos esportivos como o Trilhão de Kaloré (Trilhão de São 

Benedito), competições de motocross e velocross, a Cavalgada Municipal(com 

destinação de renda a instituições kaloreenses sem fins lucrativos), caminhadas 

ecológicas (com incentivo ao turismo rural), encontros e competições de ciclismo, e 

incentivar a participação dos atletas em eventos regionais, estaduais e nacionais; 

 Apoiar o atletismo de nosso município naparticipação em competições municipais, 

regionais, interestaduais e nacionais, como a São Silvestre; 
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 Oportunizar a realização e organização de competições municipais de bocha, 

malha e sinuca, e incentivar as equipes do município em suas participações em 

competições intermunicipais, regionais e jogos oficiais do Governo do Paraná; 

 Intensificar apoio e investimentos a realização e organização de competições 

municipais e regionais de futebol, futsal, futebol suíço, voleibol de areia, futevôlei, 

handebol, voleibol e futebol sintético, e incentivar as equipes do município em suas 

participações em competições, intermunicipais, regionais e jogos oficiais do 

Governo do Paraná; 

 Apoiar e organizar atividades na área de danças, ginástica, dança de salão, 

zumba, pilates, com a utilização do espaço da casa da cultura e clube da melhor 

idade, e implantar o projeto ginastica laboral nos órgãos públicos e privados 

gratuitamente; 

 Incentivar atividades esportivas em modalidades tais como, xadrez, judô, kung fu, 

caratê tradicional, capoeira e natação, e oferecer oficinas de esporte em contra 

turno, com participação do departamento de educação e cultura; 

 Realizar atividades e eventos artísticos voltados para a idade especial; 

 Intensificar o apoio e investimentos à formação de uma fanfarra municipal, com 

alunos de nossa comunidade, para as comemorações da semana da pátria e nos 

festejos de aniversário do nosso município; 

 Realizar atividades de comemoração natalina e de fim de ano; 

 Valorizar as datas comemorativas e as festas tradicionais de nosso município, 

conservando nossas tradições. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Construir casas para as famílias de baixa renda em Kaloré e Jussiara com custo 

subsidiado por meio de programas do Governo Federal; 

 Revisar o valor da tarifa mínima do serviço abastecimento de água; 

 Revisar a taxa de iluminação pública; 

 Prestar assistência às gestantes e recém-nascidos; 

 Apoiar o atendimento aos idosos no Asilo; 

 Criar a Casa do Artesanato com oferta de cursos diversos e organização de feiras 

para a comercialização dos produtos gerando melhoria da renda das famílias; 

 Disponibilizar assistência jurídica às pessoas de baixa renda; 
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 Disponibilizar assistência funerária para as pessoas que necessitem desses 

serviços; 

 Instalar caixas d’água para pessoas de baixa renda. 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

 Implantar programa de inseminação de bovinos, suínos e caprinos para a melhoria 

dos rebanhos; 

 Apoiar a construção de granjas em nosso município; 

 Realizar parcerias entre Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

cooperativase EMATER para a implantação de projetos de custeio e investimentos 

via PRONAF; 

 Priorizar o melhoramento das estradas rurais, para viabilizar o escoamento da 

produção; 

 Apoiar as famílias que vivem da agricultura para que possam ter rendas 

alternativas com a produção e processamento de alimentos, tendo mais opções de 

comercialização de sua produção, como em Feiras Livres; 

 Incentivar a produção de frutas, legumes e outros produtos a partir do método 

orgânico; 

 Incentivar a bovinocultura de leite, a suinocultura, piscicultura, a apicultura e outros, 

dando apoio ao fortalecimento das culturas já existentes; 

 Apoiar as associações de produtores rurais, adquirindo equipamentos agrícolas 

para atender os pequenos agricultores. 

 Apoiar os pequenos produtores da agricultura familiar, a participarem dos 

programas governamentais para a produção de alimentos destinados à 

alimentação escolar; 

 Perfurar e instalar poços artesianos nos bairros rurais e viabilizar o funcionamento 

dos poços já perfurados. 

 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Realizar estudo com especialista, na busca de alternativas para melhorar o 

abastecimento e a qualidade da água que é consumida pela população de Kaloré e 

Jussiara; 
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 Estruturar a gestão ambiental municipal por meio da criação do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, do Sistema Municipal de 

Informações Ambientais e da estruturação da legislação ambiental municipal. 

 Encerrar os “lixões” por meio da implementação da coleta seletiva e da adequação 

do gerenciamento de Resíduos Sólidos Domiciliares, Limpeza Urbana, 

Estabelecimentos Comerciais, Prestadores de Serviços, Industriais e Construção 

Civil, com posterior recuperação e o monitoramento ambientais das áreas 

contaminadas; 

 Estabelecer parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Kaloré para destinação adequada dos resíduos da Coleta Seletiva e geração de 

renda para os associados; 

 Instituir a semana do ambiente, objetivando promover a valorização do meio 

ambiente pela população, através de sua participação em caminhadas ecológicas, 

eventos de plantio de árvores nativas, minicursos e palestras. 

 Criar unidades de conservação da natureza para proteger áreas com 

características naturais relevantes e arrecadar ICMS Ecológico para o município. 

Implementar o Plano Municipal de Arborização Urbana, com plantio de árvores 

adequadas ao espaço urbano e substituição das árvores danificadas. 

 Realizar estudos para implantação de sistema de esgoto; 

 

INDÚSTRIA E COMERCIO 

 

 Apoiar as iniciativas de criação de empregos no município por meio da construção 

de barracões industriais e incentivo a ampliação e implantação de empresas e 

industrias locais; 

 Criar escola para qualificação de mão-de-obra, de acordo com a demanda de 

produção do município; 

 Buscar parceria com o SEBRAE, visando o fortalecimento das empresas locais; 

 Buscar parceria com o SENAI para promover a capacitação de mão-de-obra 

especializada; 

 Construir ou adequar espaço para a aprendizagem e confecção de artesanato; 

 Valorizar o comércio do município com participação efetiva da Prefeitura Municipal. 
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FUNCIONALISMO PUBLICO 

 

 Implantar plano de carreira, cargos e salários, valorizando os funcionários 

municipais; 

 Oportunizar a realização de cursos para o aperfeiçoamento profissional dos 

servidores; 

 Melhorar constantemente as condições de trabalho. 

 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

 

 Construir garagem para os veículos e máquinas do serviço rodoviário e da 

educação; 

 Construir bueiros, possibilitando o escoamento da água das chuvas; 

 Readequar e encascalhar as estradas rurais e carreadores; 

 Construir pontes em alvenaria adequadas à passagem de maquinário agrícola; 

 Adquirir um trator de esteira e demais máquinas e veículos necessários ao setor 

rodoviário; 

 Incentivar a construção e reforma de calçadas, uma vez que grande parte delas 

não está adequada à passagem de pedestres e cadeirantes; 

 Pavimentar os trechos restantes da estrada que liga Kaloré ao distrito de Jussiara; 

 Realizar obras de adequação nos cemitérios de Kaloré e Jussiara; 

 Construir estrutura adequada para a triagem e destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos urbanos (lixo reciclável, orgânico e outros);  

 Adquirir um caminhão para a coleta do lixo; 

 Adquirir um triturador de galhos para processamento do material das podas de 

árvores urbanas; 

 Ampliar e reformar as escolas do município; 

 Efetuar melhorias na iluminação pública de Kaloré e Jussiara; 

 Adequar a rede de distribuição de água, substituindo a atual nos trechos em que se 

fizer necessário; 

 Construção de casas populares para famílias de baixa renda em Kaloré e Jussiara; 

 Implantar um pátio de máquinas no distrito de Jussiara; 

 Construir uma nova capela mortuária; 
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 Realizar estudo para implantação de sistemas de energia solar nos prédios 

públicos municipais. 

 Implementar a iluminação da quadra municipal de voleibol de areia; 

 

SEGURANÇA 

 

 Implantar sistema de monitoramento por câmeras nas vias públicas e todas as 

entradas/saídas que dão acesso à cidade. 

 

E AINDA, PROPOMOS: 

 

 Realizar revisão do IPTU; 

 Realizar castração mensal de cães e gatos; 

 Ofertar atendimento veterinário. 

Num. 9238687 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: LEANDRO SOUZA ROSA - 26/09/2020 17:50:22
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092617502196200000008803280
Número do documento: 20092617502196200000008803280


	Cabeçalho
	Índice
	Outros documentos | NUM: 9238687 | 26/09/2020 17:48

