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1) A MOTIVAÇÃO DA CANDIDATURA:

Não há quem não se apaixone por nossa
região e principalmente por nossa cidade, depois de aqui sonhar e criar raízes.

Somente  este  amor  pela  terra  em  que
vivemos é que pode possibilitar a cada um de nós, sonhar com um futuro melhor
para nosso Município de Cândido de Abreu. 

Sem a paixão e o amor pelo local onde se
vive,  sem  o  ânimo de  aqui  permanecer  para  sempre,  qualquer  planejamento
técnico será frio, diferente de quando planejamos com esmero, com todo o cuidado
e paciência, o futuro do local que amamos.

Planificar com amor é, sem dúvidas, prever
um  futuro  de  sucesso  e  satisfação.  Mas  este  Plano  precisa  nascer  do
conhecimento das experiências e anseios de cada cidadão, de cada coletividade
do Município.

Todos  os  cândido-abreuenses  sabem que
estamos vivenciando um período de desafios e de constantes mudanças nas mais
diversas áreas, fato que nos obriga a planejar e prever um futuro moderno, sendo
que me sinto capaz e competente,  juntamente com uma equipe eficiente,  para
poder contribuir para o desenvolvimento do futuro de nossa cidade.

Conhecemos os problemas existentes e
somos capazes de propor  boas soluções para  a  mudança,  melhorando o
futuro.

Motivado  pelo  amor  e  pela  vontade  de
mudar é que tomo a liberdade de apresentar uma nova visão de futuro para nossa
cidade de Cândido de Abreu, resultado de observação de décadas de acertos e
erros, que lançaram nossa cidade nesta fase que nos encontramos, período que



devemos  decidir  em  conjunto  e  com  responsabilidade,  quais  rumos  devemos
seguir.

2) MUDANDO A IMAGEM DA CIDADE.

É  fundamental  que  o  indivíduo  e  a
sociedade se  conscientizem da necessidade de  sentirmos  que esta  cidade de
Cândido de Abreu nos pertence, e também, nos sentirmos como pertencentes a
este lugar e, assim, acreditarmos que podemos interferir e, mais do que tudo, que
vale a pena intervir  na rotina e nos rumos deste lugar,  para que cada um e a
sociedade como um todo, tenha qualidade de vida e a certeza de que estamos
todos trabalhando para um futuro melhor, onde todos têm assegurado o bem estar.

Quando trabalhamos o que é nosso, o que
nos pertence,  o fazemos com zelo,  com segurança,  dando passos convictos e
planejados, sem desperdícios, fazemos o melhor para construirmos a nossa casa
segundo as nossas necessidades, não colocando em risco o nosso patrimônio,
aquilo  que  nos  garante  o  sustento,  e  quando  vemos  a  construção  da  obra
crescendo, aí então, damos o melhor de nós.

O conceito do pertencimento existentes nos
seguintes  slogans: I  LOVE NY,  o “Coração Curitibano”,  a “Cidade Luz” (Paris),
obtiveram sucesso, o mesmo sucesso que entendo devemos conquistar, incutindo
na sociedade Cândido-Abreuense, não a sensação, mas sim a certeza, de que
esta cidade está sendo bem cuidada, que os recursos de todos estão sendo bem
administrados  e  que  existe  um  planejamento  que  objetiva  desenvolvimentos
equânimes, em todos os bairros e distritos.

Precisamos trabalhar em cada um de nós o
orgulho  de  pertencer  a  esta  cidade  e  sermos  Cândido-Abreuenses,  devemos
trabalhar  para  que  cada  paranaense  conheça  este  nosso  orgulho  que  temos,
mostrando a todos a honra de morarmos num lugar  hoje  pequeno,  mas muito
organizado, limpo e bonito,  em franco desenvolvimento, seguro para todos, um
exemplo de qualidade de vida, um lugar em que somos alegres e fortes, prontos a
enfrentar  qualquer  adversidade,  tendo  como  característica  maior,  o  índice  de
felicidade das pessoas do Município de Cândido de Abreu.

Precisamos  trabalhar  a  imagem  interna  e
externa de nossa cidade, como sendo um Município comprometido com o presente
e o futuro. Os erros do passado não ficarão para traz, serão registros de consulta
permanente,  exemplos  de  aprendizado  para  que  não  erremos  na  projeção  do
futuro.

PROPOMOS O INICIO DE UMA GRANDE AÇÃO
PARA MUDANÇA DA IMAGEM DA CIDADE, UMA CAMPANHA INTITULADA:

“SOU + CÂNDIDO DE ABREU”



Precisamos  mostrar  a  verdadeira  imagem
de nosso Município de Cândido de Abreu, de povo bom e ordeiro, postura que
reflete na Administração da cidade e nos noticiários, tudo para a boa aventurança
e a criação de uma nova identidade, sem perdermos nossa personalidade e nosso
passado.

Neste  sentido,  precisamos  inaugurar  um
local que garanta o registro histórico de nossa cidade para as gerações futuras e
para tanto:

PROPOMOS A FUNDAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO, CULTURAL E
ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU.

Vamos convocar toda a sociedade cândido-
abreuense instituindo uma grande campanha para que procedam a doação de
peças de valor histórico para integrar nosso museu, equipamentos da agricultura
usados no passado na colonização de nossa cidade, fotos, filmes, documentos,
armamentos, utensílios de cozinha, objetos artísticos e culturais das etnias que
desbravaram nosso lugar e, dentre outros temas, objetos arqueológicos. Vamos
criar um lugar muito aprazível e turístico para que aqueles que aqui chegarem,
possam conhecer nossas raízes. 

3) PREVENDO AS MUDANÇAS:

“Há  um  tempo  em  que  é  preciso  abandonar  as  roupas
usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os
nossos  caminhos,  que  nos  levam  sempre  aos  mesmos
lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la,
teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.” 

   Fernando Teixeira de Andrade.

Em 2019, incentivado por amigos de vários
segmentos da sociedade Cândido-Abreuense, fomos construindo a ideia de nos
candidatarmos para contribuirmos ao desenvolvimento do Município, ocasião que
iniciamos a construção de um Plano estratégico para cidade. 

Acontece que, já no início de 2020, fomos
tomados  de  surpresa  pela  pandemia  mundial  do  COVID-19,  que  anunciou
incontestavelmente a todos sem exceções:

O MUNDO MUDOU
OBRIGANDO A VIDA DAS PESSOAS E DAS CIDADES, A TAMBÉM MUDAR

Todos  os  Planos  precisam  ser  revistos
diante de tal mudança no contexto da vida de cada um de nós, no contexto das
comunidades, dos bairros, enfim de toda a nossa cidade. 

Precisamos rever  conceitos,  costumes e
tradições, reajustando para nos readequarmos ao mundo novo (o novo normal)
que se apresenta diante de nós.



Todas  as  previsões  e  compromissos
apresentados  neste  Plano  de  Governo  Municipal,  terão  que  adaptar-se  às
novas  regras  de  controle  da  contaminação  do  Covid-19,  até  que  seja
integralmente dissipada a pandemia, com a consequente vacinação preventiva
de toda a população de Cândido de Abreu.

Uma  das  atenções  fundamentais  deste
candidato a Prefeito é sem dúvida, gestionar junto aos órgãos competentes das
esferas  governamentais,  estadual  e  federal,  para  garantia  das  doses
necessárias  para  imunização  integral  da  população  de Cândido  de  Abreu,
antevendo e adotando protocolos seguros para priorização da vacinação, para
aqueles que aqui residirem ou por aqui circulem.

Portanto, todos os nossos planos levarão
em  conta  regras  éticas  de  distanciamento,  de  segurança  para  todos  os
munícipes, estejam eles nas escolas como crianças, professores e servidores
da educação, como em qualquer outra atividade no âmbito territorial de nossa
cidade.

Muitos Planos de Governos apresentados
pela maioria dos candidatos a assumirem Prefeituras no Paraná e no Brasil,
neste  pleito  de  2020,  apresentam compromissos  para  realização  de  obras,
compromissos de compra de equipamentos como tratores e outros veículos,
comprometendo-se, também, a inúmeros serviços e ações da administração
pública, com o único objetivo de convencer os eleitores e conquistarem o voto,
esquecendo-se da realidade, sem precedentes, que estamos vivenciando com
mudanças  no  mundo  socioeconômico  de  nosso  Município  e,  neste  sentido
perguntamos:

 QUAIS OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19
NAS FAMÍLIAS CÂNDIDO-ABREUENSES?

 QUAIS OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19
NO COMÉRCIO E NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO?

 COMO  FICARAM  AS  FINANÇAS  E  A  ARRECADAÇÃO  DO
MUNICÍPIO?

O próximo Prefeito de Cândido de Abreu,
além  de  responder  a  estas  indagações,  terá  que  inovar  para  proceder  a
manutenção  dos  serviços  necessários  para  a  população,  como  saúde,
educação, segurança, dentre outros e, ainda, implementar novos projetos para
benefício  e  atração  de  emprego  e  renda,  que  mantenham  nossos  filhos
domiciliados e com prosperidade em nossa amada cidade.

Sabedores  que  vamos  enfrentar  novos
desafios que exigirão muito trabalho, conhecimento da realidade do Município e
capacidade de inovação para buscarmos novas ideias e, assim assimilarmos a
mudanças que o mundo moderno impõe para o futuro de nossas crianças,
jovens e suas famílias, idealizamos um Plano de Governo para administração



2021/2025,  visualizando  os  próximos  20  anos  de  nossa  querida  cidade  de
Cândido de Abreu, com esperança, fé e a benção de Deus.

PRECISAMOS SAIR DA INÉRCIA E NOS AVENTURARMOS PARA ATRAIR
CRESCIMENTO PARA AS PESSOAS DA CIDADE - VAMOS AGIR.

“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que
fazemos para mudar o que somos.” 

      Eduardo Galeano.

Para mudar os rumos, temos que mudar a
visão e o sentimento que temos pela cidade, o conjunto social deve amar a
cidade, deve honrar-se deste local.

Vamos  iniciar  uma  ampla  campanha  de
que este chão é o território de cada um dos cândido-abreuenses, é o lugar de
cada próspero comércio e indústria que aqui se instalar, pois temos um futuro
planejado onde todos da cidade querem atingir.

De  agora  em  diante,  esta  cidade  sabe
para onde está indo, pois, o povo de Cândido de Abreu  tem um Plano para o
futuro  dos  filhos  deste  lugar  que  sentir-se-ão  garantidos  e  seguros,  pois  a
administração primará pela evolução e desenvolvimento em todas as áreas,
para mudança da realidade e construção de um local exemplar, digno de nos
orgulharmos.

Vamos inaugurar nossa administração e a
mudança nos destinos do nosso Município logo nos primeiros dias de mandato,
fazendo  um  grande  diagnóstico  da  situação  financeira  do  Município  pós-
calamidade pública, causada pela pandemia.

Logo  em  seguida,  de  posse  do
diagnóstico, vamos incentivar a constituição da seguinte entidade:

“CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU”

Para  promovermos  as  mudanças
necessárias à resolução imediata de problemas nas áreas públicas de saúde,
segurança,  educação,  mobilidade  urbana,  emprego,  infraestrutura,  dentre
outras,  devemos  antes  fomentar,  ainda  mais,  a  atividade  econômica,
priorizando a indústria, o comércio, os agronegócios, todos alavancados pela
nova imagem da cidade.

Umas  das  primeiras  ações  de  nossa
administração será proceder ao chamamento da sociedade, para a constituição
do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Município, entidade sem fins
lucrativos que será vista como um órgão consultivo do Poder Executivo, que
auxiliará para planificação futura dos destinos de projetos e programas públicos
a serem implementados.



Vamos  propor  que  este  Conselho  seja
integrado,  dentre  outros,  por  representantes  de  todos  os  Comércios
(Associação Comercial), das Indústrias, do Ministério Público, de Associações
de  Bairros  e  outros  representantes  de  organizações  da  sociedade  civil,
diretoras de instituições de ensino,  representantes de instituições religiosas,
representantes do Poder Legislativo Municipal, Secretários Municipais e eu, o
futuro Prefeito do Município, buscando também colaboração técnica científica
de universidades, de Conselhos Profissionais Regionais, como por exemplo, de
Engenharia, Arquitetura e Medicina. 

Precisamos  estabelecer  grande  parceria
com  o  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Sustentável,  para  indicar
caminhos e projetar a nossa cidade, no âmbito regional e estadual, como uma
terra  especial  para  atração  de  empreendedores,  visto  a  inovação  social  e
tecnológica e a prosperidade sustentável e planejada, que seguramente vamos
implementar, que garantirão bem-estar para a população.

Esta  sinergia  e  cooperação  entre
pessoas, instituições e empresas, será indispensável para pensarmos juntos o
futuro da cidade e serão primordiais na concretização da visão estabelecida
para o futuro do nosso Município.

O desenvolvimento, por óbvio, não deve
diminuir a qualidade de vida das pessoas e nem retirar a sensação de cidade
gostosa,  pacata,  tranquila,  basta  termos  planejamento  consciente  do  que
queremos para o futuro.

O agronegócio e a agricultura familiar são
as  nossas  principais  vocações,  mas  esta  atividade  não  gera  a  quantidade
necessária  de  empregos  formais  com  Carteira  de  Trabalho  assinada,  que
sustentem a demanda por empregos hoje existente.

PRECISAMOS GERAR EMPREGOS FORMAIS

Para  atrair  novas  empresas  e
desenvolvimento e, por conseguinte emprego e renda, temos que melhorar a
infraestrutura da cidade, pois a população cresceu e este crescimento não foi
acompanhado por ações importantíssimas, como por exemplo, a previsão de
saneamento para fornecimento de água potável à população, assim como
esgoto nas mais diversas áreas.

INFRAESTRUTURA



Temos que garantir prioritariamente água
em abundância para a cidade e para quem quiser se estabelecer em nosso
Município,  trazendo  desenvolvimento  e  neste  tocante,  a  SANEPAR  é
fundamental para nosso crescimento.

Vamos  trabalhar  junto  a  COPEL,  à
SANEPAR e ao Governo do Estado para melhorar o sistema e aumentar a
capacidade armazenagem de água. 

COM APOIO DO ESTADO DO PARANÁ E DO GOVERNO FEDERAL,
VAMOS VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO GRANDES ESTRUTURAS DE

CAIXA D’ÁGUA PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO
QUE HOJE É DE 200 METROS CÚBICOS  = 200 MIL LITROS

Temos  que  planificar  muito  na  área  de
infraestrutura  e  logística,  para  dar  sustentação  e  atração  de  empregos  e
negócios  para  o Município.  Dentre muitas  outras  intenções,  destacamos as
seguintes:

 Pavimentação de ruas (mais asfalto nos bairros);
 Colocação  de  placas  indicativas  em todo  o  Município,  não

somente na área central.
 Colocação  de  novas  lixeiras  públicas  em  todo  o  perímetro

urbano  e  em  pontos  de  coleta  de  lixo  nas  localidades  do
interior.

 Implementação de estrada para o desvio do tráfego urbano de
caminhões que vem da região do Marumbi 

 Investir no plantio de árvores na cidade seguindo o Plano de
Arborização

 Manutenção  e  readequação  de  calçadas,  seus  canteiros,
promovendo também a arborização pertinente;

 Construção de Pontos de ônibus com abrigos do sol e chuva,
para alunos e trabalhadores;

 Construção de banheiros públicos na área central, prevendo a
utilização por pessoas com necessidades especiais;

 Aumento  da estrutura  de abastecimento  de água e esgoto,
com  construção  de  fossas  sépticas  nas  comunidades;
(SANEAMENTO BÁSICO É PRIORIDADE);

 Revitalização da Praça Pública Central com modernização do
Parquinho para Crianças;

 Construção  do  Projeto  “MEU  CAMPINHO”,  do  Governo  do
Estado do Paraná,  para  prática  de esportes,  principalmente
nas localidades do interior;

 Construções de quadras esportivas nos Bairros, canchas de
areia, futebol suíço etc...;

 Colocação  de  Academias  de  Ginástica  nos  bairros  e  nas
localidades do interior, com versões específicas para idosos;



 Fundação do Museu Histórico, Cultural, Natural e Artístico do
Município de Cândido de Abreu;

 Sinalização viária em todo o Município;
 Incentivo  para  novos  loteamentos  e  regularização  fundiária

dos existentes;
 Realizar  a  regularização  fundiária  nas  comunidades  do

interior,  como  Rio  do  Tigre,  Areião  e  Tereza  Cristina,  por
exemplo;

 Atualização do Plano Diretor da Cidade, objetivando expansão
do ambiente urbano;

 Construção  de  casas  populares  com  parceria  (COHAPAR,
Governo Estadual e Governo Federal) com mão de obra local;

 Implantação do programa “Planta Padrão”, com fornecimento
do projeto para construções com menos de 70 m²

 Criação do Centro de Eventos de Cândido de Abreu.
 Melhora na iluminação urbana em LED, aumentando também

a iluminação nas vilas rurais e comunidades
 Organização,  Reforma e ampliação do pátio  de veículos da

Prefeitura;
 Aquisição de veículos e equipamentos;
 Manutenção preventiva de veículos e maquinários;
 Estruturação do programa de coleta e destinação de entulhos

– Caçamba municipal;
 Perfuração de Poços Artesianos com o apoio do Governo do

Estado do Paraná por intermédio do Instituto das Águas;
 Construção  de  prédio  público  para  abrigar  Secretarias

Municipais, objetivando desoneração de custos com aluguéis;
 Instalação  de  Internet  pública  com  Wi-fi  gratuita,  atingindo

gradativamente todos os parques e praças da cidade dentre
outros  locais  pertinentes,  como  comunidades  e  distritos  do
interior; 

Perceba  que  nossas  intenções  retro
expostas,  também gerarão  trabalho  e  emprego  na  cidade,  pois  vamos dar
preferência  para  empresas  locais,  que  contratem  pessoas  domiciliadas  no
Município.

Neste  mesmo  sentido,  vamos
legislativamente  priorizar  compras  de  peças,  materiais,  manutenções  e
serviços do comércio local, tema que será visto como princípio a ser seguido,
em todas as ações deste Plano de Governo, tais como: 

 Incentivo a empresas locais;
 Incentivo e fortalecimento do comércio local;
 Otimização  e  ampliação  do  Parque  Industrial  Chico  Patrão,

com incentivos fiscais para novas empresas que produzirem
no Município;

 Construção de barracões para geração de empregos;



 Implantar um centro de qualificação profissional para diversas
áreas, inclusive preparando nossos jovens trabalhadores para
a  chegada  das  cidades  digitais  e  trabalhos  remotos,
implantação de empresas digitais com sede no Município,  E-
commerce e Start Ups de venda de produtos aqui fabricados,
ou  com  base  de  distribuição  no  Município,  preparando-os
também para prestação de serviços a distância; 

 Elaboração de estudos e Projeto Ambientais para Criação da
Zona  de  Desenvolvimento  da  Aquacultura,  em  especial
Piscicultura,  atrelada,  se  possível,  a  uma  cooperativa
municipal  para  industrialização,  beneficiamento  e
armazenagem  frigorífica  de  filés  de  peixe,  empanados,
hambúrguer de peixe, dentre outros;

 Incentivo às Olarias existentes no Município;

Aplicamos infraestrutura para manutenção
e melhora da vida dos munícipes e para fomentar, ainda mais, a atração de
empregos e renda. 

Com  este  objetivo,  implementaremos
outras formas de arranjos produtivos, que serão fomentados como incentivo e
ajuda aos nossos empreendedores, realizando também, regularmente, grandes
atrações  no  Centro  de  Eventos,  movimentando  toda  a  cidade  e  região,
ajudando na performance da economia do Município.

A Administração Pública precisa dar mais
apoio  e  incentivos  para  admissões  formais  nas  atividades  de  comércio,
construção civil, transporte terrestre, atividades de atenção à saúde humana,
educação,  segurança  comunitária,  fabricação  de  alimentos,  agropecuária,
piscicultura, promovendo muitas parcerias público-privadas.

“Toda reforma interior e toda mudança para melhor,
dependem  exclusivamente  da  aplicação  do  nosso
próprio esforço.”

Immanuel Kant.

4) INOVAÇÃO PARA CRESCER NO “NOVO NORMAL”.

Todas  as  planificações  aqui  apresentadas  terão  que
levar  em  conta  as  regras  sociais  de  segurança,  de
prevenção  ao  COVID-19,  até  a  vacinação  integral  da
população.

O  Poder  Público  Municipal  irá  realizar
incentivos fiscais para atração de tecnologia, buscando, também, investimentos
para estabelecimento de empresas em nossa cidade. 

 É  fundamental  incentivar  arranjos
produtivos  locais,  instituindo  Condomínios  Industriais  adequados  à  cidade,
como por exemplo,  o  estabelecimento de Polos Têxteis,  que poderão atuar



como incubadoras, até que o negócio se desenvolva e possa alçar voos mais
elevados. 

Para exemplificar esta questão de Polos
Têxteis, queremos que os alunos de nossa cidade recebam uniforme do Poder
Público,  e  para  tanto,  tencionamos  fomentar  que  grupos  de  costureiras
domiciliadas  no  Município,  organizadas  em  empresa,  associação  ou
cooperativa,  produzam  as  camisetas,  os  shorts,  enfim  todos  os  itens
integrantes dos Kits, que queremos que os alunos recebam gratuitamente do
Município, só adquirindo fora, por intermédio dos trâmites legais da licitação, o
que  não  for  ou  não  puder  ser  produzido  em  nossa  cidade.  Não  é
inconstitucional e já existem bons exemplos a serem seguidos neste tipo de
compromisso.

Da  mesma  forma  se  o  serviço  público
precisa  de  uma  borracharia,  vamos  priorizar  as  existentes  na  cidade,  se
precisar de serviços de uma oficina, por exemplo, vamos priorizar as empresas
da cidade, isso chama-se economia rápida e eficaz, principalmente em tempos
de desemprego elevado, depois de uma pandemia. 

Neste  sentido,  vamos  aprovar  uma  Lei
que autoriza o Município, que até um determinado valor de gasto, promova a
economia interna na forma retro exposta.

Para  tanto,  necessitamos  promover
convênios com instituições de pesquisa e desenvolvimento se necessário, com
universidades próximas e ainda precisamos atenção para:

 Facilitação do acesso a financiamentos buscando apoio do Governo do
Estado e do Governo Federal;

 Formação  de  profissionais  e  retenção  deste  conhecimento  para
desenvolvimento no Município;

 Promoção  da  confiança  e  da  cultura  de  inovação,  pois  hoje  muitas
pessoas podem trabalhar dentro de casa, seja com um computador ou
uma máquina de costura, por exemplo;

 Facilitação e articulação de parcerias;

PSICULTURA  -  UM FUTURO PRÓSPERO

Nossa hidrografia é maravilhosa. Temos o
Rio Ivaí, Maior rio da região, com várias nascentes, sendo fortalecido pelo rio
Ubazinho, o qual deságua no Ivaí, e percorre os arredores da cidade.

Rio  Ubazinho,  Nasce  na  Serra  da
Laranjeira, na divisa com o município de Reserva e percorre cerca de 25 km
por terras de Cândido de Abreu até desaguar no Rio Ivaí.



Temos  outros  rios  importantes  no
município,  Koleicho  (manancial  de  abastecimento  da  cidade),  Lageado,
Jacutinga, Palmital, Rio do Baile, Apucaraninha, Ivaizinho, Jacu, Rio do Tigre,
Jacaré,  todos dentro  dos limites  do Município,  que excluídas,  por  óbvio  as
faixas  de  áreas  ciliares  de  proteção  ambiental,  existem  várias  pequenas
propriedades  com toda  a  vocação  para  a  atividade  da  piscicultura,  com  a
construção de tanques respeitando o meio ambiente, com a utilização de novas
tecnologias de produção de peixes. Vamos estimular.

Também  estimularemos  as  feiras
dominicais, os produtores rurais terão onde regularmente expor e venderem
hortifrutigranjeiros, possibilitando a eles melhor programação de produção com
melhoria  de resultados e ampliação de clientes,  haja vista  que os mesmos
serão atraídos para feira, não somente para aquisição de hortifrutigranjeiros,
mas  também  de  inúmeros  outros  produtos  de  ambiente  de  feira,  como
alimentação, os tradicionais pastéis e outros salgados, doces e confeitarias,
queijos, mel, utensílios de limpeza, bebidas, artigos para presentes e religiosos,
souvenirs e  lembranças  da  cidade  de  Cândido  de  Abreu,  dentre  inúmeros
outros.

 A criação de diversos tipos de quiosques
e barraquinhas removíveis atenderão aos objetivos comerciais de produtores
rurais, das lojas físicas de comerciantes regularmente estabelecidos na cidade.

“HOME OFFICE”
A MAIOR REVOLUÇÃO NA FORMA DE VIVER E TRABALHAR DA HISTÓRIA

A  pandemia  abriu  a  porta  do  trabalho
remoto,  impondo  o  serviço  e  reuniões  à  distância,  tomada  de  decisões
coletivas on line, sem precisar sair de casa para muitas atividades, mostrando
assim  melhores  resultados,  maior  produtividade,  qualidade  e  ainda  menor
custo para empresas e inclusive para o Poder Público.

O  Home  Office veio  para  ficar,  para
reduzir custos das empresas, para diminuir ao máximo o trabalho presencial e
neste  sentido,  precisamos  ajudar  as  nossas  famílias  a  adaptarem-se  à
inovação, pois esta será uma área que poderá trazer renda e trabalho para
os  lares  de  Cândido  de  Abreu.  Por  isso  vamos  fomentar  o  debate  e
seminários instrutivos para buscar as oportunidades e trazer para as pessoas
de nossa cidade.

5) CUIDANDO  DA  SAÚDE,  EDUCAÇÃO  E  SEGURANÇA  DOS
CÂNDIDO-ABREUENSES.



Ao mesmo tempo em que fortalecemos o
trabalho e a economia do Município,  adquirimos capacidade financeira para
mantermos o tripé básico dos serviços público:

SAÚDE – EDUCAÇÃO 
   
Entendemos que é o conjunto de ações

públicas  que  indicam o  IDH –  índice  de  Desenvolvimento  Humano  de  um
Município, mas principalmente são os indicadores dos resultados nas áreas da
saúde, educação e segurança, que influenciam neste índice. 

Nossa cidade de Cândido de Abreu ocupa
a vergonhosa 383ª (tricentésima, octagésima terceira posição) no IDH, dentro
do Estado do Paraná que tem 399 Municípios. (Fonte IBGE – código 4104402)

Nossa  posição  é  um indicador  claro  de
inoperância,  pois  perdemos para cidades sem tradição rural,  sem nenhuma
vocação para  desenvolvimento,  sem solo  rico,  sem rios,  sem um belo vale
abençoado como o nosso.

Precisamos, sonhar, orar e ir buscar. 

VAMOS REAGIR

Mas nossa situação mais crítica é quanto
ao índice de renda per capita (renda por pessoa) no Município, pois ocupamos
a posição 393ª (tricentésima, nonagésima terceira) de 399 Municípios do nosso
Paraná, com renda média mensal por pessoa de R$ 108,75 (Cento e sessenta
e  sete  reais  e  dezenove  centavos).  Fonte:  Wikipédia,  a  enciclopédia  livre.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Paran%C3%A1_por_renda_per_capita

393 Cândido de Abreu 108,75

Salário médio mensal
dos trabalhadores 
formais [2018]

2,1 salários mínimos

Pessoal 
ocupado [2018]

1.537 pessoas  

População 
ocupada [2018]

10,1 %  

Percentual da 45 %

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Paran%C3%A1_por_renda_per_capita


população com 
rendimento nominal 
mensal per capita de 
até 1/2 salário 
mínimo [2010]

Fonte IBGE/Cidade; https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/candido-de-abreu/panorama

Nossa  meta  é  energizar  ações
prioritariamente no âmbito do trabalho e movimentação da economia, da
saúde, da educação e da segurança do Município para melhorar o IDH e
renda per capita.

Novamente  lembrando  que  nossas
previsões  levam  em  conta,  seguir  a  segurança  dos  protocolos  preventivos
contra  o  COVID-19,  e  também  o  resultado  do  diagnóstico  da  situação
financeira do Município pós-pandemia, sendo que passamos a expor nossas
intenções em cada uma destas importantes e vitais áreas da administração.

SAÚDE
UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO

Planos  são  previsões,  são  intenções  de
realizar determinadas ações, desde que as condições financeiras do Município
permitam, principalmente após o diagnóstico dos efeitos da pandemia.  Mas
projetos na área da saúde pública são compromissos e terão prioridade:

 Desenvolvimento  de  aplicativo  do  Município  para  smartfones,
disponibilizando  agendamento  de  consultas  e  demais
atendimentos “on line”, diminuindo filas de espera;

 Implantar ouvidoria da saúde por intermédio do Site do Município
e pelo aplicativo de smartfone da saúde;

 Contratação  de  Médicos  especialistas  nas  áreas  de  maior
demanda,  como  ortopedista,  neurologista,  ginecologista,
cardiologista e pediatra, dentre outras.

 Aquisição de novos veículos para modernizar a frota da saúde

 Aumento do atendimento na área de fisioterapia;

 Atendimento  odontológico  em  vários  horários  no  Pronto
Atendimento da UBS e promoção de convênio com a Secretaria
de Saúde do Estado do Paraná, para inserção do Município no
Programa  da  Rede  Estadual  de  Atenção  à  Saúde  Bucal,
adquirindo  tratamentos  ortodônticos,  diretamente  dos
profissionais cujos consultórios regularmente estejam atuando no
território do Município;



 Viabilizar a obtenção de aparelho de eletrocardiograma, ultrassom
e mamógrafo por intermédio de emendas parlamentares, tanto do
âmbito Estadual como Federal;

 Atendimento 24 horas na casa de apoio;

 Instaurar  o  plantão  24  horas  na  Farmácia  Básica  e  instituir  o
Banco  de  Recepção  de  Doações  de  Remédios  com  Validade
Regular e em sobra nas famílias da cidade, e a Política Municipal
para Otimização da Distribuição de Medicamentos e Erradicação
do Desperdício”.

O MUNICÍPIO NÃO PODE FALTAR NO MOMENTO CRÍTICO EM QUE AS
FAMÍLIAS PRECISAM DA MÃO PESADA DO GOVERNO DA CIDADE,

PARA SALVAR UM ENTE QUERIDO.

Vamos  enviar  para  a  Câmara  Municipal
um Projeto de Lei instituindo o PAI – Programa de Atendimento Imediato, um
Fundo Financeiro  que será capitalizado aos poucos, uma reserva para uma
emergência.

Se  um filho  domiciliado  nesta  cidade
estiver passando por um risco de morte,  atestado por médico de uma
unidade de saúde de nossa Região, e constatado a inexistência de um
Leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva do SUS - Sistema Único de
Saúde, então neste momento chamamos o PAI.

O  Município  pagará  por  uma  UTI  em
Hospital particular até o restabelecimento da saúde e estabilização do paciente,
momento em que retornará para atendimento no SUS.

Na Lei retro mencionada, vamos criar um
Comitê  Gestor  do  Fundo  que  avaliará  cada  caso  em caráter  de  urgência,
analisando a situação e capacidade do programa PAI naquele momento, para
que se proceda a liberação de uma UTI privada garantida pelo Município.

Importante  salientar  que  o  fornecimento
de UTIs para os pacientes em urgência e emergência, é obrigação do Estado
do Paraná, sendo que o valores pagos pelo Município para salvar o munícipe
em risco de morte, serão ressarcidos pelo Governo do Estado. Para tanto, a
procuradoria jurídica do Município, proporá a respectiva ação de reparação e
repatriação  dos  recursos  ao  nosso  Município  e  consequentemente
fortalecendo, ainda mais o PAI – Programa de Atendimento Imediato.



Entendemos que o atendimento à saúde
deve ser local, com profissionais que atenderão exclusivamente os moradores
de  cada  território  e  deve  funcionar  inicialmente  com  uma  triagem  para
identificar  os  atendimentos  primários  e  de  baixa  complexidade,  pois  estes
casos  podem  ser  resolvidos  com  os  equipamentos  existentes  no  próprio
Município. 

Os  atendimentos  de  média  e  alta
complexidade, assim como os casos de urgência e de emergência devem ser
encaminhados para os hospitais conveniados com o SUS – Sistema Único de
Saúde de nossa região.

Aliada à melhoria da gestão do Sistema
de Saúde, temos que focar nossa atenção especial para a saúde preventiva,
pois uma coisa é restabelecer a saúde debilitada, outra, é promover saúde.
Somente ações de prevenção podem no futuro aliviar a carga das portas de
entrada do serviço público de saúde.

Temos  que  estabelecer  uma  Política
Municipal de  Saúde Preventiva eficaz,  contando com a conscientização de
todas  as  comunidades  cândido-abreuenses,  para  realização  de  ações
preventivas.

O ESPORTE E LAZER 
VISTO COMO SAÚDE FÍSICA E MENTAL

Quando  investimos  para  a  população
praticar  o  esporte,  estamos  deixando  de  investir  em  consultas  médicas  e
doenças  da  inatividade,  assim  como  quando  investimos  em  lazer  para  as
famílias, estamos interferindo diretamente no índice de felicidade das pessoas
e,  consequentemente,  promovendo  um ambiente  salutar  na  coletividade  da
cidade, deixando de lado doenças da mente e do corpo.

Vamos trabalhar muito para otimizar todos
os  equipamentos  e  meios  municipais  para  fomento  do  esporte  e  do  lazer.
Dentre outras, destacamos algumas de nossas intenções:

 Implantação do Projeto “Meu Campinho” com o apoio do Governo do
Estado  do  Paraná,  que  nada  mais  é  que  uma  praça  com  campo
poliesportivo sintético (futebol, basquete etc...), com iluminação noturna,
com módulos de equipamentos para esportes, lazer e recreação como:
cancha de futebol com piso sintético; academia ao ar livre; Parque de
Diversões/Playground; Cancha de Bocha; Pista de Caminhada;



 Incentivo ao futebol amador e criação de escolinhas de base;

 Implantação e fomento às demais modalidades de esportes;

 Realização  de  torneios  e  campeonatos  de  várias  modalidades  no
Município, no Distrito e Vilas Rurais;

 Criação do Centro de Eventos do Município;

 Implementação de Projetos para Enfeites maravilhosos da cidade,  no
Natal (natal de luz), Páscoa, dentre outros eventos.

EDUCAÇÃO

A PRIMEIRA INFÂNCIA – MUDANDO O INICIO DA HISTÓRIA, MUDAMOS A
PRÓPRIA HISTÓRIA – DEVEMOS VALORIZAR A EDUCAÇÃO

“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em
que a felicidade está numa caixa de bombons. ”

Carlos Drummond de Andrade.

O  trabalho  dos  educadores  de  infância
torna-se essencial na promoção de um desenvolvimento equilibrado da criança,
permitindo-lhe o desencadear de todo o seu potencial enquanto ser humano. 

Devemos  fazer  uma  reflexão  mais
profunda sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância e sobre o
papel  do  educador  de  infância  na  promoção  do  seu  desenvolvimento  no
contexto de creches, as conhecidas CMEIs – Centros Municipais de Educação
Infantil. 

É  fundamental  defendermos  que  o
período  da  infância  e  as  primeiras  experiências  de  vida  do  ser  humano
enquanto criança, determinam aquilo que o ser humano será na vida adulto,
pois é nesse período que o sujeito aprende sobre si, sobre os outros e sobre a
sua cidade a qual pertence, e sobre o funcionamento do mundo e da vida.

 
O  desenvolvimento  da  criança,  no

contexto  de  creches  (CMEIs)  e  o  papel  do  educador  de  infância,  é  que
determina a qualidade do desenvolvimento humano num contexto histórico e
cultural, e o ambiente da CMEIs influenciam fortemente neste desenvolvimento
da Primeira Infância.

Precisamos  ter  CMEIS  que  ofereçam  à
criança  oportunidades  para  aprender  ativamente.  Precisamos  criar  estes
fatores  determinantes  para  que  a  criança  possa  se  desenvolver  de  forma
harmoniosa. 



PRECISAMOS CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DE NOSSA CMEI E
PREVER A CONSTRUÇÃO DE OUTRA, VISTO QUE O MUNICÍPIO

IRÁ CRESCER.

 A criança tem que ter vontade de ir a um
local  para  aprender  e,  para  tanto,  vamos  adequar  o  visual  das  escolas
tornando-as agradáveis aos olhos dos alunos. Esta sensação de estar entrando
em um mundo feliz, que está ali constantemente aguardando e preparado para
a  chegada  das  crianças,  é  fundamental  para  a  alegria  de  aprender,  num
ambiente  aconchegante,  percebido  como  a  extensão  da  casa  de  cada
estudante.

Este é um Plano de ação maravilhoso que
estou  sugerindo  para  a  Primeira  Infância,  pensado  com  muito  carinho  e
atenção, para já nos primeiros dias de aula, em especial para as crianças que
pela  primeira  vez  vão  ter  contato  com  a  escola,  serem  recepcionadas  de
maneira aconchegante e calorosa, promovendo um momento inesquecível e
agradável.

“Quando me aproximo de uma criança, ela me inspira
dois sentimentos, ternura para o que ela é, e respeito
por aquilo que ela pode se tornar.

”Louis Pasteur”.

Quando  planificamos  para  um  espaço
temporal de 20 anos, não podemos deixar de falar sobre Escola em Tempo
Integral,  pois sem dúvidas podemos antever os resultados dos diagnósticos
comunitários, como sendo este o cenário ideal para a infância e adolescência.

É  o  tipo  de  educação  que  requer  um
esforço elevado para os padrões orçamentários atuais da cidade de Cândido
de Abreu, mas não podemos descartar este anseio da população e de todo
gestor  público  que  queira  transformar  a  sociedade,  dando  condições  de
formação completa ao indivíduo, preparando-o para os desafios do futuro.

Retirar as crianças das ruas,  colocando-
as  na  escola  em  período  integral  é  uma  unanimidade,  também,  entre  os
gestores  educacionais,  pois  a  afirmam categoricamente  que  esta  adoção  é
basilar para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade em sociedade.

Mas  como  começar  a  implantar  tal
sistema? Este sim é um grande desafio.

Toda  empresa,  indústria,  gostaria  de  se
instalar  em  lugar  que  tivesse  escola  em  tempo  integral,  isto  atrai
desenvolvimento, sendo que precisamos pensar esta questão para o futuro de
nossa cidade.



Educação é um dever de todos e, neste
tocante, é fundamental a boa hermenêutica para o artigo 205, da Constituição
Federal, in verbis:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. (Grifo nosso)

Para planificarmos o futuro da Educação
para os próximos 20 anos, fundamental é integrar ao rol de questionamentos
do diagnóstico comunitário que queremos realizar, e perguntar a cada cidadão,
a cada comunidade e à Sociedade Organizada, em especial aos responsáveis
pelo desenvolvimento econômico sustentável (Conselho de Desenvolvimento
Sustentável), se estão dispostos a assumir os encargos deste desafio.

Na  atual  conjuntura  de  instabilidade
econômica  e  de  quedas  de  receitas  nas  mais  diversas  esferas  públicas  e
privadas, tal questionamento se torna pertinente para a formalização da futura
Política Municipal de Educação.

Como  futuro  Prefeito  da  cidade  de
Cândido de Abreu,  não posso prometer o que não pode ser feito, sem a
participação e referendum de todos da sociedade, pois, ou deveremos contar
com recursos federais, ou com a tomada de financiamentos, dadas as devidas
garantias e comprometimentos para os próximos 20 anos.

Precisamos  colocar  o  debate  desta
matéria em todo o Município para consultar diretamente o povo, o Conselho de
Educação e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável com vistas
ao futuro de nossas crianças.

Temos uma estrutura  educacional  a  ser
aprimorada e neste sentido propomos:

 Indicar o Secretário Municipal de Educação capacitado, escolhido
dentre os Educadores do Município.

 Uniformizar professores, alunos e funcionários;

 Garantir transporte de qualidade;

 Garantir alimentação de qualidade;

 Formação continuada para profissionais da educação;

 Incentivo para instalação de empresas de ensino privado;

 Realizar Projetos Educacionais em parceria com a comunidade;

 Promover constantes cursos e palestras para pais e alunos;

 Ampliar vagas nos CMEIs;



 Ajudar e incentivar alunos que cursam faculdade na região com o
transporte universitário (inclusive da região de Tereza Cristina);

 Atenção à Educação Especial;

 Incentivo à Banda Municipal;

 Segurança  e  monitoramento  por  câmeras  nas  escolas  e
proximidades;

 Estudos  para  implantação  de  vídeo-escola,  como  reforço  dos
conteúdos ministrados presencialmente;

 Revitalização da estrutura física das escolas e creches municipais
de acordo com suas necessidades;

 Atualização do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação

 Implementação real da hora-atividade;

 Criação  do  Fundo  Rotativo  para  manutenção  e  implantação  de
melhorias na rede municipal;

 Criação da Brigada Escolar;

 Faixas de pedestre elevadas em frente às escolas e creches;

 Implantação de novos playgrounds infantis nas escolas;

 Prêmio  Melhores  do  ano  para  professores,  incentivando  projetos
inovadores na área.

6) ATENÇÃO  ESPECIAL  PARA  AGRICULTURA,  NOSSA  VOCAÇÃO
NATURAL;

AGRICULTURA

A  base  da  economia  do  Município  sem
dúvida hoje é a agricultura.  Somos exemplo de trabalho e temos uma das
melhores terras do mundo para plantar.

A  agricultura  está  se  modernizando  e
precisamos dar aos nossos agricultores os meios atuais para dinamização de
suas produções.

Temos que caminhar olhando para frente
e sempre visando o melhor aos nossos produtores rurais, pois vamos prever
um futuro moderno de crescimento e atualização constante da nossa cidade e
a todos que nela dão o suor de seu trabalho, contribuindo para a economia
municipal e ao Paraná, um Estado cuja inovação é o seu destino.

 Atenção especial  para as Vilas Rurais e  produtores da agricultura
familiar;



 Aquisição de patrulhas mecanizadas;

 Instituição e manutenção da “Feira Dominical do Produtor Rural”;

 Incentivo para todas as áreas de produção (frango, gado, peixe, mel
e outras vocações) como medida de geração de emprego e renda e
movimentação da economia do Município;

 Manutenção e conservação de estradas rurais com a readequação
destas e aquisição de um britador  móvel  para a padronização do
cascalho, dando maior durabilidade e aproveitamento;

 Construção de novas pontes de concreto e alargamento das pontes
de madeira, viabilizando o tráfego de implementos agrícolas; 

 Atendimento  profissional  especializado  aos  produtores  e  apoio  à
Coopercandi;

 Parceria  para  fornecer  calcário  e  sementes  para  pequenos
produtores, por meio de programas estaduais e federais;

 Criação  do  programa  Porteira  Adentro,  para  atendimento  de
melhorias na infraestrutura das propriedades rurais;

Cultivar  em terrenos  baldios  e  lotes  em
desuso nas quadras do Centro, dos Bairros e nas Vilas Rurais, por intermédio
de uma espécie de locação do Poder Público,  para plantação de Citronela,
por exemplo, que poderá gerar a diminuição da ocorrência de mosquitos, visto
como medida preventiva à Dengue, podendo ser realizada em diversas áreas
da cidade, pois esta planta afugenta os mosquitos transmissores da doença,
além de dar um caráter de responsabilidade social e de utilidade pública aos
lotes em desuso. 

7) FINALIZANDO A PROPOSTA DE INÍCIO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO
E DO REDIRECIONAMENTO DOS RUMOS DA CIDADE PARA UM
FUTURO MODERNO E MELHOR. 

São tantas as ideias, são tantos os planos
que não é apropriado apresentá-los todos aqui, sem o risco de nos tornarmos
cansativos,  mas  não  podemos  nos  esquecer  de  deixar  claro  o  nosso
compromisso  de  defesa  dos  direitos  das  crianças,  dos  adolescentes,  dos
idosos e das pessoas portadoras de necessidades especiais, fortalecendo:

 Nosso Conselho Tutelar;
 Nosso Conselho Municipal do Idoso;
 Nosso CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência

Social;
 Nosso Conselho Municipal de Educação;
 Nossa APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais;

O importante é que a população de nossa
cidade  tenha  conhecimento  que  sabemos  o  que  queremos  e  que  somos



capazes de juntos construirmos um Município próspero e muito bom de morar e
viver.

Temos que começar este trabalho, pois
a cada ano perdido, são décadas de distanciamento das modernidades que
estão  sendo  realizadas  em outras  cidades  de  países  desenvolvidos  e  não
podemos  nos  tornar  arcaicos  e  nos  perdemos  no  acompanhamento  da
evolução sustentável de cidades inovadoras e digitais.

 
Temos  que  tomar  atitude  agora,  para

que  nossos  filhos  e  as  próximas  gerações,  colham  os  frutos  de  nossa
disposição, de elevar a qualidade de vida do Município de Cândido de Abreu.

Entendo  que  este  Plano  de  futuro  deve
ser  executado  iniciando-se  pela  realização  de  um  amplo  Diagnóstico
Comunitário,  que  claramente  irá  identificar  o  que  foi  feito  no  passado,
registrando  o  histórico,  sendo  constatada  a  realidade  urbanística,  seus
impactos positivos e negativos na população, no comércio, na indústria e no
meio ambiente,  dentre outros,  aferindo não só o grau de satisfação com a
evolução e atingimento de objetivos, mas também, detectando o verdadeiro
grau de desenvolvimento havido em cada local, com a aplicação da legislação
hoje vigente.

A partir de então, devemos proceder uma
atualização da Legislação Urbanística da Cidade com bases sólidas, segundo
os  interesses  da  sociedade  Cândido-Abreuense,  observados  os  mais
modernos Princípios Arquitetônicos e Urbanísticos, tendo como meta, sempre,
o desenvolvimento econômico equilibrado e sustentável para qualidade de vida
dos munícipes e do Município como um todo, integrado regionalmente.

Este  Projeto  de  previsão  de  20  anos,
deve  se  inserir  num  Plano  de  Governança  a  ser  efetivamente  implantado
segundo modernos conceitos de desenvolvimento urbano, social e econômico,
que não somente  englobam os temas habitação,  saneamento e  mobilidade
urbana, dentre outros, tradicionalmente afetos à legislação diretora da cidade,
mas  deve  integrar,  principalmente,  conceitos  que  busquem  promover  o
desenvolvimento econômico da região, por meio de um processo participativo,
que  fomente  a  cooperação  entre  os  atores,  públicos  e  privados,  para  o
planejamento  e  a  implementação  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento
integrada. 

Devemos  levar  em  conta  as
características locais fortalecendo-as, mas também devemos nos atentar ao
desenvolvimento  endógeno,  entendido  como  um  processo  de  crescimento
econômico  que  se  estrutura  e  se  sustenta  na  melhoria  e  ampliação  da
capacidade de geração e agregação de valor à produção local e regional, com
a utilização dos recursos disponíveis no território de nossa cidade. 



O  Projeto  precisa  ouvir  as  pessoas
individualmente,  mas também irá  escutar  a  ordem emanada deste  coletivo,
identificando as peculiaridades locais de cada bairro ou distrito, a fim de que
tais resultados baseiem planificações de desenvolvimento locais e regionais,
que por sua vez absorverão as diretrizes de um Programa de Desenvolvimento
indicado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cândido
de Abreu, entidade que vamos integralmente ouvir os aconselhamentos.

Com o melhor dos ânimos, com a vontade
de expor claramente o que penso para o futuro de Cândido de Abreu, é que
estou  sugerindo  atenção  para  as  mudanças  necessárias  que  precisam ser
feitas em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas e, neste sentido,
procurei  reunir  e  ouvir  pessoas,  técnicos,  instituições,  universidades,
organizações, das mais diversas áreas, para entender o que precisa ser feito e
como ser  feito,  a  fim de ajudar  a  idealização de um Plano de Governança
sólido, para o futuro de Cândido de Abreu. Este modelo de Plano de Governo
está  sendo  implementado  por  candidatos  a  Prefeito  que  tem a  missão  de
mudarem  os  destinos  de  seus  Municípios  rumo  ao  desenvolvimento  e
manutenção de bom índice de felicidade coletiva.

Por fim, peço ao Nosso Padroeiro Senhor
Bom Jesus que nos ilumine e ampare, que nos indique os melhores caminhos
para promover o bem e o desenvolvimento do Município e das pessoas que
aqui depositaram as suas vidas e a de suas famílias.
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