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O Plano de Governo aqui apresentado leva em consideração a consolidação de projetos

bem sucedidos, adaptação de projetos e ações que tiveram resultados positivos e
criação de novas ações viabilizando o grande desafio de tornar Ponta Grossa:

 

Transmitir à cidade a consciência de que ela é vocacionada ao desenvolvimento é só uma
parte desse processo. Mostrar sua aptidão e saber indicar o caminho é outra. Por conta
disso é que estamos propondo avanços estratégicos em diversas áreas. Combater a
desigualdade social e econômica, restaurar a dignidade a milhares de pessoas que
enfrentam o subemprego e a falta de perspectiva e oferecer qualidade de vida e oportunidades
iguais são ideais convergentes. Associar a vocação agroindustrial do município, seu poderio
turístico e sua disponibilidade de mão-de-obra qualificada, têm como foco a sinergia entre
esses setores e  sua viabilidade  como ferramenta do crescimento.   E m  p o u c o s  a n o s ,
multiplicamos o Orçamento do município, hoje superando R$ 1 bilhão. Equipamos e
preparamos o sistema de saúde e a rede de ensino pública, investimos em obras estruturantes
e eliminamos gargalos geográficos e institucionais.  Estamos entrando numa fase de aceleração
do crescimento. 

Melhor, Maior e Mais Humana.
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Os oito anos de uma gestão vitoriosa da qual temos orgulho de fazer parte na

condição ímpar de primeira mulher como vice-prefeita, nos deram as ferramentas para
identificar, reconhecer, mapear e propor soluções para problemas ainda graves que podem e
precisam ser enfrentados. A igualdade de oportunidades, a liberdade econômica, o suporte
social e cultural não se resumem a uma rede estrutural de obras e iniciativas. Sabemos como
intervir, como aplicar os recursos disponíveis e de que forma agir para superar os problemas
decorrentes da pandemia, da busca incessante por emprego e renda, e pela demanda pelos
serviços públicos básicos.  Esta eleição é também uma oportunidade de resposta ao que foi
conquistado e ao que vem sendo construído em Ponta Grossa. Crescimento industrial acelerado,
multiplicação da oferta de emprego, renda crescente e integração urbana formam o cenário
de hoje. Sustentar esse desenvolvimento, avançar nas conquistas sociais, integrar todos e
possibilitar o crescimento de cada um é o único caminho.  Esta cidade pode ser ainda maior,
m e l h o r  e  m a i s  h u m a n a .                                          .

E NÓS MOSTRAREMOS COMO.
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Educação



EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Educação de qualidade, inclusiva e abrangente.

Preparar  o  setor  para recepcionar  a demanda  crescente,  buscando a excelência.

Ao oferecer educação de qualidade, estaremos retribuindo com serviços adequados

à confiança e a possibilidade de vida do cidadão, com as seguintes premissas:

·  Acesso simples e seguro (o mais próximo de casa)

·  Acompanhamento pedagógico, psicológico, médico e nutricional.

·  Conteúdos  articulados  nas  áreas  curriculares,  nos   temas  transversais e  nos  eixos

norteadores do trabalho pedagógico, no ensino de  tempo integral, com encaminhamento 

precoce  para  áreas de interesse:  de artes (por ex. teatro, artesanato, música e oratória)

e de tecnologia (fundamentos de mecânica, física, química, robótica e programação).



EMPREGOEMPREGO

Transformar em ações pelo emprego a maioria das alternativas assistenciais.

Cidadão com emprego garantido tem dignidade, opções de consumo, poupança

e interação com a cadeia produtiva. A geração de mais empregos começa em

duas frentes: 

·  Simplificar e agilizar a formalização dos pequenos negócios.

·  Financiar com um Fundo de Microcrédito micro e pequenos empreendedores

e empresas individuais.



SEGURANÇASEGURANÇA

A Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, possui grandes

responsabilidades, com a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha,

Cidadania nas Escolas e Procon, desenvolvendo um excelente trabalho.

Tem câmeras, sistemas, viaturas e armamento básico.

O foco é Profissionalizar, investir na qualificação da Guarda e ampliar seu

efetivo, mantendo plano de investimento elevado em estruturação.



SAÚDESAÚDE

Atenção integral à pessoa, e adequação dos sistemas de recepção, atendimento,

resolução e acompanhamento de quem procura o sistema público de saúde.

Destaques:

·  Incremento no emprego de tecnologias de aproximação do cidadão do sistema

de atenção à saúde;

·  Implantação do Ambulatório Médico de Especialidades, com seis novos centros cirúrgicos;

·  Levar a cobertura de saúde básica para mais de 90% da cidade, buscando a integralidade

em quatro anos.



INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVAINFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Começará pela valorização do funcionalismo, com a implantação prioritária

do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Incluindo outras medidas de fôlego,

como:

·  Viabilidade fiscal com justiça tributária – equalização de contas, redução

dos déficits e enquadramento integral à LRF; 

·  Reestruturação das Secretarias, com formatação moderna, inteligente,

descentralizada e mais econômica;

·  Terceirização de serviços não-essenciais, com cláusula de seguro.



METAS

AS METAS DESTE GOVERNO,

                           DIVIDIDAS EM MACRO-ÁREAS.

PONTA GROSSA



·  Mais qualidade no trânsito e no transporte, com pavimentação de
mais de 200 quilômetros de ruas nos diversos bairros;                         ;

·  Maior acessibilidade e incentivo ao transporte pessoal não-poluente e
trânsito em duas rodas, com a construção de 20 quilômetros de novas
ciclovias e ciclofaixas na zona urbana, com utilização compartilhada com
cadeirantes e pessoas com modalidade reduzida;                         ;

·  Adequação de mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais a cada ano;

·  Pavimentação com pedras irregulares, com a parceria do governo do Estado,
de estradas rurais que atendem simultaneamente ao escoamento da produção
agrícola e servem de acesso a pólos turísticos;                      ;

·  Dotar locais de embarque/desembarque de ônibus com pontos adequados
e seguros;                                                      ;

·  Eficientização do Sistema de Iluminação Pública – Novas tecnologias
(LED, Sistemas subterrâneos);                           ;

·  Concluir lago Dois e construir lagos Três e Quatro do complexo de Olarias;

·  Equalização e incremento do sistema de transporte coletivo;

PONTA GROSSA MAIOR e MELHOR



Educação, Famílias e Crianças

·  Segurança social e alimentar para todas as famílias, com reestruturação do
setor, com ampliação dos programas Mercado da Família, Feira Verde e a
criação do programa Horta da Família;

·  Ampliar para no mínimo 90% oferta de ensino integral nas escolas da rede
municipal;

·  Oferecer programas de qualificação e requalificação do magistério, em
caráter permanente;

·  Elevar os indicadores municipais da educação, conforme metas fixadas para
IDEB, com destaque para o combate ao analfabetismo e à evasão escolar;

·  Compromisso com a defesa da UEPG e da UTFPR, firmando parcerias de
pesquisa e extensão que contribuam para o planejamento e desenvolvimento
da cidade, estabelecendo e reforçando convênios com as demais instituições
de ensino superior, com abertura de campos de estágio e residência
profissional;

PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA



Educação, Famílias e Crianças

·  Lutar pela ampliação da rede de ensino técnico e superior, com a vinda do
IFPR  e a  implantação  de  novos cursos  de  graduação,  especialização,
mestrado  e  doutorado  alinhados  às  necessidades  dos Campos Gerais;

·  Ampliar o ensino de inglês na educação municipal;

·  Oferecer curso pré-vestibular para os alunos da rede pública;

PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Cidade + Segura

Criação de novas bases da Guarda Municipal, de acordo com as
necessidades específicas das várias regiões da cidade; 

·  Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, reforçando o GETAM, que
funcionará 24h como força de reação imediata, quando ocorrerem
avistamentos pelo sistema de monitoramento ou denúncias;

·  Ampliar o sistema de monitoramento eletrônico, incluindo o uso de drones;

·  Desenvolver o Programa Municipal de Acompanhamento Cívico, dando
seguimento às ações do Proerd, no âmbito das escolas municipais e
populações alcançadas pelos sistemas de Educação e Saúde do Município;

·  Implantar o Programa Segurança nas Escolas, com a adequação dos
ambientes escolares, com suporte da Patrulha escolar, e inclusão das
famílias na adoção de medidas para incrementar segurança em todos
os bairros;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Ambiente Saudável e Responsabilidade

·  Adoção de plano de incentivo ao emprego de veículos movidos a energia
limpa, inclusive  nas frotas  oficiais e  de  transporte  (híbrido, elétrico, gás),
tendo como meta contar com 50% da frota de transporte híbrido/limpo em
10 anos, incluindo coletivos e de táxis e veículos de transporte compartilhado;

·  Expansão do Parque Linear até a vila Cipa e conexão com ciclofaixa
Uvaranas (Carlos Cavalcanti); 

·  Transformação  do  pátio de oficinas  da Rede em Pólo gastronômico e de
Vivência, recebendo  também  Jardim botânico,  Espaço  para Feiras de
Negócios – com  gestão privada e  uma nova base  da  Guarda Municipal,
estimulando  o convívio  e a  prática de  atividades  de  lazer e esportivas:

·  Concluir a ligação do Parque Linear com as Oficinas da Rede, com apoio
do governo estadual e parcerias público-privadas para ocupação racional,
sustentável e responsável daquele novo espaço de convívio e lazer;

·  Construção do Centro de Educação Ambiental;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Ambiente Saudável e Responsabilidade

·  Recuperação de fundos de vale com a adoção de plano de incentivo ao
Investimento Verde (incentivo fiscal aplicável no IPTU), com a remoção das
ocupações irregulares e a reestruturação da mata ciliar, assim como a
efetivação múltipla de novos Planos de Despoluição Ambiental, para combater
as ligações irregulares de esgoto, que terão destinação adequada;

·  Criação e Incentivo da coleta de resíduos orgânicos, matéria-prima para
Usina Termoelétrica de Biogás; 

·  Remodelar o obelisco do Ponto Azul, transformando-o em jardim vertical;
Implantar miniparques (jardinetes) e praças em todas as vilas da cidade,
utilizando áreas públicas, com zeladoria pública e comunitária;

·  Garantir o avanço do saneamento básico, ampliando o percentual de esgoto
sanitário tratado, bem como a realocação das Estações de Tratamento de
Esgoto, para maior abrangência e efetividade;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Cidade + Segura

·  Ativar o GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com

planejamento estratégico das ações de segurança envolvendo Guarda

Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Bombeiros, Polícia Rodoviária

Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Departamento Penitenciário, além

dos Conselhos Tutelares e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente;

·  Implantar o Programa Vizinhança Segura, para capacitar profissionais

(da ativa e da reserva) das forças de segurança, para dar apoio e

monitoramento para grupos de mensagens entre vizinhos, para

acionamentos de emergência;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Gestão Eficiente

·  Remanejamento de imóveis com leilão de próprios municipais
não-adequados;

·  Redução da frota própria do município, com leilão de veículos e máquinas
não-utilizados ou não-adequados;

·  Programa de concessões, incluindo áreas de interesse da iniciativa privada
em PPPs, incluindo o Aeroporto Santana, a Rodoviária Municipal, a Arena
Multiuso, mediante melhor oferta e com preço mínimo na cobertura das
despesas correntes, com manutenção e melhorias;

·  Incentivo à verticalização, com o preenchimento dos vazios urbanos através
do IPTU progressivo, resultando em economia de estrutura, deslocamentos
e serviços públicos; 

·  Viabilidade fiscal, com a recomposição da base com justiça tributária; 



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Gestão Eficiente

·  Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os servidores,
iniciando na área da Saúde; 

·  Credenciamento de empresas de aplicativos de transporte compartilhado
para redução da frota;

·  Instituir a Central de Abastecimento do Município, gerenciando o sistema
de compras públicas e promovendo a economia nas aquisições do governo;

·  Fortalecimento do Instituto de Planejamento Urbano de Ponta Grossa;

·  Fortalecimento da representação do município nos conselhos municipais
e abertura de novas formas de participação popular no processo de
desenvolvimento da cidade;

·  Incremento nas ações da PROLAR, com os programas Morar Melhor e
Minha Casa Legal, destinado às famílias de baixa renda, voltado para a
adequação da ocupação dos espaços urbanos e da dignidade do cidadão;

 



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Gestão Eficiente

·  Adequação administrativa:

(a) Concentração de áreas afins em estruturas distintas, eliminando
escalonamento e compartilhamento de atribuições;

(b) Racionalização da máquina pública, reforçando a Companhia
Pontagrossense de Serviços;

·I mplantação da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, reunindo
os programas de fomento, suporte e assistência social da Prefeitura;

·C riação do Departamento de Parques, Praças e Recreação, com gestão
sobre espaços públicos;

·C riação do Governo Inteligente (sem papel), com a migração para serviços
on-line, para que o cidadão resolva seus pedidos sem que precise ir
ao Paço Municipal;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Implantar o Centro de Inovação & Economia Criativa, no anexo do Centro
de Cultura;

·  Garantir microcrédito para autônomos, micro e pequenos empreendedores; 

·  Tratamento tributário diferenciado para micro e pequenos empreendedores
– ampliar margens, inclusive nas compras públicas;

·  Redução de ISS para os escritórios de serviços contábeis que prestarem
atendimento gratuito ao Empreendedor individual;

·  Criação do ISS Verde através da redução da base cálculo ou de alíquotas
das empresas que explorem o turismo rural em nosso município, assim
como para estímulo ao programa Horta da Família, nas ações de suporte
à segurança alimentar e abastecimento;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Estimular o empreendedorismo organizado: formalizar e capacitar
trabalhadores hoje na informalidade, com incentivos, gratuidade nas
inscrições e benefícios fiscais;

·  Transformar a Sala do Empreendedor em Central do Empreendedor,
gerenciando programa de incentivo ao associativismo, bem como oferecendo
assistência técnica e administrativa, além de capacitação tecnológica
ao empreendedor;

·  Fomentar polos de comércio nos bairros, com ampliação das faixas de
circulação de pedestres e incentivo à descentralização de ações;

·  Melhorar a eficiência da cobrança de tributos e impostos municipais com
a redução do estoque da dívida pública;

·  Ampliar o programa Feira do Produtor com ao menos quatro feiras
simultâneas em quadrantes diferentes da cidade em dias alternados
(reforçando suporte à agroindústria caseira de alimentos e hortifrutis
e ofertando alimento de qualidade para a população);



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Apoiar a Implantação de um Centro Logístico Industrial Aduaneiro
(porto seco) no Distrito Industrial; 

·  Balcão on-line do empreendedor, que permitirá que, de forma on-line,
em 3h o empreendedor tenha a sua empresa aberta, funcional, sem burocracia
e recebendo hospedagem de website, sem custo adicional; 

·  Implantação do novo Distrito Industrial Norte;

·  Ampliar e diversificar o parque industrial do município, com foco nas
empresas-satélites das grandes indústrias já instaladas ou em processo de
instalação no município; 

·  Estimular e promover busca ativa por investimentos na área da tecnologia,
com a plena ocupação do Polo Tecnológico e um incremento nas interações
com as instituições de ensino superior do município;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Apoio ao pequeno produtor para a ampliação e diversificação de sua
produção e fomento da agricultura urbana sustentável;

·  Ampliação do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar, com elevação da margem de R$ 8.000 para R$ 20.000 em
compras de cada produtor integrado, ao ano;

·  Incluir na rede pública de comercialização, além de frutas, legumes e
verduras, produtos de panificação, como pães, bolos e biscoitos;

·  Estender plano de atendimento anual do programa Feira Verde,
aumentando para 300 pontos de atendimento na cidade, ao longo
de quatro anos;

·  Inclusão de produtos de panificação da agroindústria caseira,
como pães, bolos e biscoitos integrais, na oferta do programa;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Migração do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) para Sistema Brasileiro

de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), com padronização

de procedimentos por parte da Prefeitura, garantindo a segurança dos

alimentos e permitindo que a produção rural de Ponta Grossa possa ser

comercializada em todo o território nacional;

·  Incentivar o emprego da técnica ILPF (Integração Lavoura – Pecuária –

Floresta) para proteção e preservação do solo, mantendo áreas produtivas

consorciadas, com técnicas de manejo ambientalmente responsável;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

PG + Produtiva

·  Elevar a faixa de renda atendida pelo Mercado da Família, que oferece
produtos de qualidade com preços em média 30% menores, dos atuais
R$ 2,3 mil para R$ 4,5 mil de renda familiar, estendendo o alcance do programa;

·  Aquisição de produtos da agricultura familiar para as ações de segurança
alimentar do município, através do Programade Aquisição de
Alimentos (PAA);

·  Perfuração de pelo menos mais oito poços artesianos em comunidades
rurais com déficit na distribuição de água para consumo, criação e irrigação;

·  Fomento à inovação na produção de ovinos, utilizando a estrutura
já instalada na região, fortalecendo uma ampla cadeia produtiva;

·  Aproveitamento dos picos de produção sazonais em eventos específicos,
como a Feira do Morango, em setembro, ofertando fruta in natura e vários
de seus derivados, mantendo as tradicionais feiras da Uva e do Peixe;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Turismo como Indústria

·  Concessão do Centro de Eventos – mediante melhor oferta e com preço
mínimo na cobertura das despesas correntes com manutenção e melhorias;

·  Incentivo à formalização e ao associativismo, com regramento específico
para atrativos e serviços;

·  Duplicação do incentivo ao Turismo de Eventos – Lei de Incentivo a
eventos geradores de fluxo turístico;

·  Implantação dos Polos de Desenvolvimento Turístico do Alagados e de
Itaiacoca, com implantação de estruturas de sinalização & suporte turístico
e incentivo à instalação de serviços acessórios, especialmente transporte,
guiamento, alimentação e hospedagem;

·  Realizar a Munchenfest em formato tipicamente alemão, os  Festivais de
Verão e de inverno, e retomar a Festa do Colono em Guaragi;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Turismo como Indústria

·  Implantação de sinalização turística em todas as rodovias municipais,
especialmente nas rotas prioritárias (Rodovia do Talco e Estrada Arichernes
Carlos Gobbo/Alagados);

·  Incentivo ao turismo gastronômico com festivais e a retomada do Concurso
Gastronômico dos Campos Gerais;

·  Promoção do Salão de Turismo dos Campos Gerais, como feira de
negócios específica para o setor e vitrine dos produtos e serviços
disponibilizados no município;

·  Sensibilização para o Turismo – sensibilizar a população para a existência
e importância da atividade turística na cidade; estimulando a população
para a utilização de equipamentos e serviços turísticos;

·  Elaborar de forma participativa roteiros culturais, dotando os agentes
multiplicadores do turismo local (agentes, guias, prestadores de serviços etc.)
e demais atores de conteúdos e ferramentas que contribuam para a
contextualização e promoção dos atrativos locais;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Turismo como Indústria

·  Criar políticas públicas de incentivo a produções artesanais, bem como
à criação de novos produtos associados de identidade local;

·  Fortalecer a marca PONTA GROSSA TURÍSTICA, facilitando o acesso
de informação aos turistas é um desafio capaz de tornar o destino mais
competitivo. Dotar os diversos meios de comunicação com tecnologia
avançada e informações precisas sobre o destino contribuem para uma
melhor estada do turista, bem como para os processos decisórios na
escolha da cidade como sede de um evento, por exemplo;

·  Ampliar o programa Conhecendo PG, com novos veículos, roteiros
e oportunidades, em integração com empresas privadas e o Curso
de Turismo da UEPG;

·  Qualificação de produtos e de serviços, resultando em melhores índices
na satisfação da oferta existente, objetivando atingir metas de alinhamento,
entre políticas públicas e privadas, que garantam acessibilidade aos
equipamentos e serviços;



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Turismo como Indústria

·  A promoção de campanhas de sensibilização ao combate ao trabalho
infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes;

·  O compromisso com a sustentabilidade do destino, em especial no que
tange à proteção e à conservação do patrimônio histórico e natural;

·  A promoção e a valorização das manifestações artísticas e culturais, como
patrimônio da população local;

·  Implementar um Plano Estratégico de Turismo para os próximos dez anos,
privilegiando o incremento da infraestrutura turística e de serviços correlatos;

·  Qualificação e a certificação de experiências, produtos e
serviços turísticos;

·  Reforçar a qualificação do segmento de Turismo de Negócios e Eventos
e o incremento ao Turismo de Lazer.



PONTA GROSSA MELHOR e MAIS HUMANA

Cultura de Ponta

·  Criação do Tributo Revitalização, um desconto no pagamento de tributos
municipais para estimular ações de recuperação e embelezamento
de prédios;

·  Criação do Museu Municipal na Mansão Vila Hilda; 

·  Construção da Casa da Memória e Pinacoteca Municipal no Complexo
Cultural "Jovanni Masini";

·  Readequação do Centro de Cultura, com a reforma e reabertura da
galeria de artes "João Pilarski";

·  Criação do Grupo de Dança Municipal, compondo com a Orquestra
Sinfônica, o Grupo de Teatro, a Banda Escola e o Coro Municipal, uma
frente de expressão artística mais rica e produtiva, com apoio aos
aprendizes através de suporte material;
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Cultura de Ponta

·  Implementar o Plano Cultural PG 200 anos, para nortear as atividades

do setor para os próximos 10 anos;

·  Valorizar expressões culturais tradicionais;

·  Expandir o PG Memória, integrando ações com a exploração inteligente

do patrimônio histórico do município e seus principais ícones arquitetônicos.
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Vida Ponta Grossa

·  Implantação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), com
seis centros cirúrgicos, com capacidade para atender a 
100.000 consultas/ano e, entre outros serviços, até 500 cirurgias
oftalmológicas/mês;

·  Elevar a mais de 90% de toda a cidade a cobertura de atenção básica
à saúde;

·  Duplicar o número de equipes do Atendimento Odontológico atuando
nas unidades de saúde dos bairros;

·  Implantar o programa Saúde na Hora, colocando atendimento
estendido (até as 22h) em unidades de saúde estratégicas;
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Vida Ponta Grossa

·  Criar o programa Saúde do Trabalhador, com equipes volantes

promovendo o atendimento aos locais de trabalho da população;

·  Implantar o WEB SAÚDE, sistema que permite web-consultas por

aplicativo e acesso a prontuários médicos de cada paciente, com suporte

de Agentes Comunitários de Saúde para cidadãos que não tem

equipamento ou acesso à Internet;

·  Construir e operar pelo menos mais quatro unidades de Saúde nos bairros.
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Cidade Ativa e Saudável

·  Implantação do Centro de Artes Marciais na Praça Simon Bolívar;

·  Implantação do centro de Ecolutas no Lago de Olarias;

·  Ampliação do projeto Escola da Bola, atingindo todos os ginásios
de esportes dos bairros, gradualmente elevando o número de participantes;

·  Construção de uma nova pista de skate no núcleo Santa Paula;

·  Readequação do Ginásio de Esportes Estanislau Stanislawczuk (Zukão);

·  Incentivo aos campeonatos municipais das diversas modalidades,
em particular com a retomada da Copa do Mundo +50, ou Copa Satyro;

·  Apoio aos programas de qualificação e preparo de atletas de alto
rendimento, em especial nas modalidades coletivas (vôlei, futsal feminino
e basquete, assim como equipes de base do Operário Ferroviário
mediante convênio);
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Cidade Ativa e Saudável

·  Buscar recursos para implantação de dois novos complexos esportivos,
que incluirão Quadra Poliesportiva, campo de futebol Society, pista
de atletismo;

·  Ampliação do projeto Esporte de Base, com pólos nos bairros e natação
na Piscina Municipal, englobando vôlei, handebol, basquete e futsal;

·  Ampliar os programas Bolsa-Técnico e Prata da Casa;

·  Criação do Departamento do Paradesporto, na Arena Multiuso, com
adaptação e aquecimento da piscina para a prática da natação
paradesportiva;

·  Incentivo ao paradesporto com ações inclusivas como vagas, horários
e largadas especiais destinados a paratletas nas competições apoiadas
ou incentivada pelo município.



Orgulho de ser

                  ponta-grossense!



Plano de Governo 2021  2024
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