
Propostas de Governo 2021-2024 

Coligação: Coragem para mudar ( PL, PT, PP) 

Prefeita: Heloisa Ivaszek Jensen  

Vice-prefeito: Elcio Lacerda  

APRESENTAÇÃO 

Este plano de governo foi elaborado com o esforço e participação da equipe 
do PL e partidos aliados, de representantes dos diversos segmentos que compõe nossa 
sociedade, de especialistas em saúde, educação, meio ambiente, agricultura, pecuária, 
transportes, economia, serviço social e turismo, sendo que em todas as etapas a candidata 
a prefeita Heloisa e o vice Elcio participaram expondo e ajustando as ideias predominantes 
para a realidade do nosso município.  

O plano de governo consiste em propostas simples e transparentes, sendo 
que a chave para o desenvolvimento é gerir o que é do povo para o povo. O dinheiro público 
que todos os meses entra nos cofres do município deve ser administrado de forma 
transparente e tendo como base as necessidades do povo. 

A gestão Heloisa e Elcio irá prestar contas à população nas audiências 
públicas, tornando a comunicação uma grande aliada em relação à transparência da 
administração. 

Cândido de Abreu se emancipou em 1955 e, no entanto, é um dos municípios 
mais pobres do Paraná e de todo o sul do Brasil. Propomos uma mudança, um novo modelo 
de administração pública baseada em conhecimentos técnicos e com foco nos direitos 
humanos e sociais de toda a população, buscando o desenvolvimento do município como 
um todo. 

EXPERIÊNCIA COMO BASE, DESENVOLVIMENTO COMO OBJETIVO! 

Gestão humana e participativa, de todos para todos  

Considerando que a função do governo é reconhecer, planejar e agir para 
transformar a realidade conforme as necessidades dos munícipes, o planejamento 
estratégico situacional é uma forma de organização social para a ação. 

Sendo assim é necessário um diagnóstico inicial para que o planejamento 
tenha coerência e atinja os objetivos almejados.  Nesta construção é essencial o 
engajamento de todos os atores tanto no planejamento quanto na execução das ações. 



Justamente com esse propósito apresentamos primeiramente os principais pilares que 
sustentam todas nossas propostas. 

O nosso objetivo é colocar em ação uma gestão humana para todos com a 
participação de todos, visando o desenvolvimento do nosso município.  Para isso lanço 
algumas propostas visando a modernização da gestão como:  

✓ Setor especializado em criação de projetos;  

✓ Criação do Programa Prefeitura Itinerante, visando a Gestão Participativa e com o 
objetivo de estimular a participação popular na formulação e acompanhamento das 
políticas públicas; 

✓ Ampliar as ações que garantem a transparência na gestão municipal aprimorando o 
acesso das informações através do Portal da Transparência; 

✓ Buscar recursos para tornar as ações da gestão municipal, processos administrativos e 
solicitações de serviços de maneira digital, ou seja, Governo OnLine (IPTU, Certidões, 
entre outros); 

✓ Incentivar e investir na valorização e participação da sociedade em espaços do controle 
social, ou seja, conselhos municipais; 

✓ Investir e incentivar a participação da sociedade através da Ouvidoria Municipal em 
busca de resposta para reclamações, elogios, duvidas e busca de informações; 

✓ Atualizar, em parceria com o legislativo, a Lei Orgânica Municipal; 

✓ Atualizar estatuto do servidor público; 

✓ Realizar concurso público municipal para contratação de novos servidores públicos; 

✓ Buscar recursos para a aquisição e manutenção de equipamentos de informática e 
logística para todas as secretarias; 

✓ Buscar recursos para reformar e revitalizar o prédio da prefeitura; 

As propostas que serão apresentadas deverão ser colocadas em prática não 
de forma impositiva, mas construídas com a participação de todos os seguimentos da 
sociedade, visando as transformações que avaliamos ser necessárias para o 
desenvolvimento deste município, e, principalmente, respeitando os direitos Humanos e 
Sociais de todos os Candidoabreuenses.  



EDUCAÇÃO E CULTURA  

Educação 

• Valorização dos educadores e os demais profissionais da área educacional. 

• Respeito e compromisso com a implementação da Lei do Piso Nacional. 

• Ajustar a carreira profissional do magistério de acordo com a Lei nº 11.738.   

• Implantar os avanços de carreira (progressão e promoção), previstos nos vencimentos 
dos professores, estabelecendo critérios transparentes e eficientes para a avaliação de 
desempenho dos professores, pedagogos e diretores. 

• Estabelecimento de período específico para relotação/remoção e transferências de 
professores entre escolas, com critérios pré-definidos em edital. 

• Estabelecer edital específico para ampliação de jornada de trabalho extraordinária 
(dobra), com critérios pré-definidos e transparentes, gerando lista de classificação. 

• Fortalecer os Conselhos Escolares e as Associações de Pais, Mestres e Funcionários 
(APMF). 

• Criar uma avaliação institucional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 

• Buscar parcerias com instituições públicas de ensino superior, a fim de oferecer 
capacitação para todos os profissionais da rede de forma continuada. 

• Promover encontros com professores da mesma área/série/ano para promover a troca 
de experiências e a apresentação de práticas exitosas.  

• Disponibilizar profissionais da Secretaria Municipal de Educação para realizar 
acompanhamento pedagógico nas escolas municipais com objetivo de melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem, combater o abandono escolar e diminuir os índices 
de reprovação na rede municipal de ensino. 

• Utilizar a Prova Paraná no 3º, 4º e 5º anos, como ferramenta diagnóstica de 
aprendizagem que auxilie os professores a detectar os conteúdos em que os estudantes 
apresentam maiores dificuldades. 

• Aquisição de materiais pedagógicos específicos para a educação infantil. 

• Buscar junto aos governos federal e estadual novos ônibus para o transporte escolar e 
aquisição de carros para a Secretaria de Educação. 

• Realizar manutenção periódica nos veículos que compõe o transporte escolar, evitando 
problemas mecânicos frequentes e gastos desnecessários por falta de manutenção, 



proporcionando mais segurança para os alunos transportados e melhores condições de 
trabalho aos motoristas.  

• Otimização das linhas do transporte escolar, visando mais eficiência e evitando gastos 
desnecessários. 

• Continuidade da oferta do transporte escolar público para estudantes de cursos 
superiores em Ivaiporã, Pitanga e Manoel Ribas. 

• Atendimento de psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo para os estudantes da rede 
municipal. 

• Criar uma vaga de pedagogo(a) para a Escola Municipal do Campo Miguel Woruby, do 
distrito de Tereza Cristina. 

• Implementar as disciplinas de Educação Física  para as escolas municipais.  

• Disponibilização de cota mensal para que as escolas seriadas possam adquirir material 
didático e de expediente, possibilitando uma maior autonomia para as escolas na 
seleção dos materiais que precisam ser adquiridos. 

• Criação do programa que disponibilizará camisetas para os estudantes. 

• Projeto de incentivo à leitura, como concursos e premiações. 

• Elaboração e implementação de material didático da rede municipal para estudantes e 
professores. 

• Desenvolver um programa de educação empreendedora no município.  
• Criar o programa “Saúde na Escola –PSE”. 

• Internet de qualidade em todas as escolas da rede. 

• Conservação dos prédios escolares, reformando e ampliando sempre que necessário, 
bem como adequação de tais ambientes para que possuam acessibilidade. 

• Construção de alambrado para a segurança dos estudantes da Escola Municipal Cecília 
Sawzuck. 

• Buscar parcerias público/privadas para a aquisição de livros e brinquedos para as 
bibliotecas escolares. 

• Valorizar os programas de compra direta da agricultura familiar, objetivando a melhora 
na qualidade da merenda escolar.   

• Articulação com a Rede de Proteção para garantir os direitos das crianças e 
adolescentes e combater a evasão escolar. 



• Apoio e fortalecimento a CFR (Casa Familiar Rural). 

Cultura 

• Apoio e fortalecimento da Banda Municipal. 

• Apoio ao Centro de Tradição Gaúchas (CTG). Estimular realizações de cavalgadas e 
também o fortalecimento das pistas de laço. 

• Valorização histórica do município. Ex: Divulgar a história da formação do município por 
meio de projetos educacionais.  

• Estimular, apoiar e ampliar ações que fortaleçam a diversidade cultural do município por 
meio de um Festival Anual de Culturas.  

• Valorização da cultura indígena. 

• Buscar parcerias para a Festa de Comemoração do Aniversário do Município. 

ESPORTE 

• Construção do Estádio Municipal com arquibancadas. 

• Reforma e manutenção constante do Ginásio de Esportes Clemente Adamowicz. 

• Instituir um calendário oficial de eventos e atividades esportivas, recreativas e de lazer 
que permita a participação da comunidade. 

• Intensificar os projetos esportivos nas categorias de base, nas diversas modalidades 
(voleibol, handebol, futsal) descobrindo novos talentos. 

• Reforma da quadra da comunidade do Areião, com a restauração do piso e a construção 
de vestiários, banheiros e arquibancada coberta. 

• Reforma da quadra da comunidade do Saltinho, Tereza Cristina e demais comunidades. 

• Conservação de espaços públicos em ambientes naturais que favoreçam a prática de 
atividades físicas, esporte e lazer, como pistas de caminhadas, melhorias das calçadas e 
praças. 

• Estimular e apoiar torneios de jogos de mesa, jogos de bocha, campeonatos de futebol 
suíço, futsal, vôlei de areia. 

• Criar um grupo de dança municipal. 

• Promover caminhadas na natureza, como as que já foram realizadas no distrito de 
Tereza Cristina. 



• Buscar investimentos e parcerias para a melhoria e iluminação dos campos no interior 
do município.  

MEIO AMBIENTE E TURISMO 

• Aquisição de Reservas Ecológicas no intuito de cuidar e preservar o meio ambiente e a 
mata nativa. Podendo também ser um meio de arrecadação de fundos para o município. 

• Melhor aproveitamento e revitalização do espaço do Parque Ambiental Municipal, 
conhecido como a Rua da Bica. 

• Elaboração de um projeto de implantação do Ecoturismo no município com intuito de 
explorar nossa beleza natural e ser uma fonte de renda aos moradores do interior. A 
proposta também inclui incentivar a prática de esportes que envolvam a natureza como 
ciclismo, trilhas, voo livre, rapel, tirolesas, rafting e gaiolas. 

• Proteger as nascentes de água, proporcionando apoio técnico e infraestrutura. 

• Ampliação da rota do lixo seco nas comunidades próximas da cidade. 

• Melhorar o viveiro municipal, com distribuição de mudas nativas para recompor a nossa 
flora. 

OBRAS – HABITAÇÃO – INFRASTRUTURA  

• Realizar estudos para implantação de Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 
funcionários. 

• Buscar parcerias para a construção de novos conjuntos habitacionais. 

• Proporcionar assistência técnica para construção de poços artesianos. 

• Buscar solucionar os problemas para que seja feita a reativação do “Matadouro 
Municipal”. 

• Instalação de rede de água encanada em todas as comunidades do município. Exemplo: 
Construção de reservatório de água no trevo da cidade para que haja a distribuição de 
águas para as comunidades.  

• Revitalização e melhorias na urbanização dos distritos como Tereza Cristina, Rio do 
Tigre, Areião e Três Bicos, construindo calçadas, revigorando calçamentos e ruas e 
também criando áreas de convivência. 

• Reformulação do Plano Diretor Municipal visando um melhor desenvolvimento urbano e 
buscando a regularização de lotes irregulares. 



• Instalação do Programa Porteira Adentro, que tem por criar patrulhas mecanizadas para 
atender as propriedades rurais. 

• Sinalizar com placas indicativas as entradas e limites das comunidades do município. 

• Estudar a possibilidade de construção de um centro de comercialização, onde os 
artesãos e agricultores locais possam vender seus produtos diretamente aos clientes. 

• Construção da rede de esgoto e calçamento no Monte Verde, Balsa Velha e Sapolândia. 

MOBILIDADE URBANA E RURAL  

• Implementação de novas formas de manutenção das estradas rurais, como construir 
áreas de escoamento da água da chuva.  

• Buscar parcerias junto ao Governo Estadual para melhoria nas estradas que ligam 
Cândido de Abreu às comunidades. 

• Revitalização das ruas da cidade e reestruturação das ruas dos loteamentos. 

• Instalação de pontes e bueiros onde há necessidade de substituição. 

• Buscar parcerias junto ao Governo Estadual e Federal para reinstalação das balsas. 

GERAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE E PARA O INTERIOR  
 
Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio 

• Fortalecer a agricultura com apoio e incentivo para a criação de estufas de hortaliças e 
verduras. 

• Auxiliar o pequeno produtor rural com técnicos para atender as demandas de projetos 
para financiamentos. 

• Programa voltado aos produtores de leite, com suporte técnico, manejo de pastagem e 
capacitação para aumento de produtividade. 

• Implantar o programa Genética Boa, proporcionando o fornecimento de nitrogênio e 
incentivando a melhoria e avanço na genética do gado leiteiro para os pequenos 
pecuaristas. 

• Buscar parcerias com órgãos e incentivar a população para regularização do produto 
informal (selos de produtividade). 

• Implantar e incentivar o projeto de viticultura (produção de uvas). 



• Buscar parceria com o Governo Federal para a construção de uma agroindústria para 
beneficiamento e processamento de matérias primas, com objetivo de dar suporte para o 
escoamento e venda da produção dos agricultores, aumentando o valor agregado do 
produto final. 

• Proporcionar suporte técnico especializado para os pequenos agricultores, com 
orientação de agrônomos e técnicos agrícolas capacitados para melhorar a fertilidade do 
solo e fortalecer a diversificação de culturas no campo. 

• Fortalecer a associações do campo já existentes e auxiliar na criação de novas. 

• Reestruturar a feira da cidade para que o pequeno produtor e os artesãos possam 
vender seus produtos semanalmente. 

• Apoio e ampliação da cooperativa Coopercandi. 

• Apoiar e incentivar a agricultura orgânica. 

• Buscar cursos em parcerias com Universidades, SENAI, SEBRAE, SENAR e outros, 
para a educação, agricultura, assistência social e saúde. 

• Apoio para as olarias, disponibilizando um ônibus para fazer o transporte dos 
trabalhadores. 

Cidade 

• Buscar parceria para instalação de pequenas indústrias para gerar emprego local e que 
aproveitem a matéria prima do município. 

• Ampliação do Parque Industrial. 

• Buscar parceria para instalação de uma malharia para gerar empregos para a 
população. 

• Apoio para a ACICA, oferecendo cursos de capacitação para os comerciantes. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Manter a Politica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em parcerias com o 
Governo Estadual e Federal. 

• Apoiar os conselhos enquanto instâncias deliberativas e controle social. 

• Fortalecimento de programas de qualificação e capacitação permanente da equipe. 

• Adquirir equipamentos e veículos para melhorar os serviços ofertados pela Assistência 
Social. 



• Melhorar e fortalecer o serviço de atendimento especializado as pessoas com deficiência 
e idosos. 

• Reforma e manutenção da casa Lar da Criança e do Adolescente. 

• Construção de casa Lar do Idoso no município. 

• CRAS e CREAS volante para atender as comunidades do município. 

• Fortalecer e estender para as comunidades do interior o programa voltado para as 
gestantes com o objetivo de acompanhar a gestação do início ao fim, em que a mãe 
possa confeccionar o enxoval, participar de palestras relacionadas a gestação e também 
aos primeiros cuidados do bebê. 

• Buscar cursos de qualificação profissional para os usuários de programas sociais.  

• Buscar recursos Estaduais e Federais para a construção de um espaço para a melhor 
idade, com salão para dança, eventos e piscina aquecida e coberta. 

• Estruturação dos profissionais para atendimento as demandas de vulnerabilidade social 
no município, assim como desenvolver atividades que englobem idosos, crianças e 
mulheres. 

• Melhoria do Programa de Auxílio Funeral, voltado a atender pessoas de acordo com a 
condição social. 

• Aprimoramento dos grupos de convivência, atuando sobre a vida pessoal, familiar e 
comunitária. 

• Incentivar e fortalecer os encontros mensais dos técnicos da equipe Multiprofissionais 
envolvendo educação, assistência social, CRAS, CREAS, saúde e conselho tutelar. 

SAÚDE  

• Reforma do Hospital Municipal, com reestruturação do centro cirúrgico. 

• Adquirir equipamentos para o Hospital, como Raio X digital, Ultrassom, 
Eletrocardiograma, assim como mobiliário e equipamentos para o centro cirúrgico. 

• Contratar médicos especialistas para que, ao menos uma vez por semana, realizem 
atendimento no Hospital Municipal de Cândido de Abreu: Pediatra, Ginecologista e 
Obstetra, Cirurgião Geral, Psiquiatra, Cardiologista.  

• Manter parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde para atendimento da 
demanda municipal. 



• Valorizar e incentivar a participação democrática do Conselho Municipal de Saúde em 
todas as ações da gestão da saúde. 

• Fortalecer a Atenção Básica como principal porta de entrada do usuário no sistema de 
saúde. 

• Estruturar as Unidades Básicas de Saúde com reformas e aquisição de equipamentos. 

• Incentivar e fomentar a população a interagir diretamente na Ouvidoria da Saúde, 
apresentando sugestões, criticas, tirar dúvidas dos serviços, elogios e informações em 
geral. 

• Garantir o pré-natal de qualidade com consultas, exames e parto humanizado e seguro. 

• Fortalecer a atenção integral para a saúde da pessoa idosa com ênfase ao 
envelhecimento saudável. 

• Garantir a linha de cuidado na atenção a saúde mental e pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças 
crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios. 

• Implementar a assistência farmacêutica e garantir a distribuição do medicamento básico 
em todas as Unidades de Saúde. 

• Implantar novo centro de reabilitação e fisioterapia. 

• Dar prosseguimento no investimento para aquisição de Veículos e Ambulâncias para 
transporte de pacientes. 

• Implantar a central de regulação e auditoria do SUS, responsável por marcar consultas, 
exames especializados, controle de leitos e internações de urgências. 

• Implantar nova estrutura para Laboratório Municipal de Análises Clinicas, com foco na 
agilidade na realização de exames. 

• Intensificar as ações de combate à Dengue, Chikungunya, Zika e outras endemias. 

• Manter as parcerias com os Hospitais de referência como Hospital Bom Jesus, Hospital 
Maternidade, Hospital João de Freitas, Hospital Nossa Senhora do Roccio. 

• Implantar um projeto de Saúde Preventiva com palestras, reuniões e orientações 
atingindo um maior número de pessoas. 

• Ampliar o serviço municipal de Atenção Domiciliar (SAD). 



• Implantar e fortalecer nas Unidades Básica de Saúde a realização procedimentos 
Especializados em Saúde Bucal. 

• Fortalecer e ampliar os atendimentos específicos para a saúde da mulher na realização 
de exames preventivos do colo do útero, mamografia, consultas com médicos 
ginecologista. 

• Priorizar e incentivar as campanhas de vacinação e imunização. 

• Ofertar a realização de cirurgias ambulatórias, ou seja, aquelas em que o paciente não 
precisa de internação: realiza a cirurgia e tem alta para casa no mesmo dia. 

• Realizar estudos para implantação de Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 
funcionários da Saúde. 

• Implantar uma mesa de diálogo entre gestão e trabalhadores de saúde, escutando 
necessidades, alinhando divergências e negociando metas. 

• Investir na melhoria das condições de trabalho para profissionais de saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde. 

DIREITOS DOS ANIMAIS 

• Elaborar e implantar projeto municipal para castração e reabilitação de animais. 

• Integrar ações de todas as secretarias com vistas à educação e orientação social a 
respeito dos cuidados aos animais de estimação e de rua. 

• Trabalhar junto com a Associação de Proteção aos Animais de Cândido de Abreu.  

SEGURANÇA PÚBLICA 

• Manter parceria com Governo do Estado para manutenção e aprimoramento das ações 
da Polícia Militar e novas viaturas. 

• Fortalecer as ações do Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEG. 

• Incrementar ações e medidas de prevenção primária como melhoria na iluminação 
pública, limpeza de terrenos baldios públicos e privados. 

• Solicitar para a Secretaria de Segurança Pública aumento do efetivo policial para 
atender as comunidades do município.


