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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos a prefeito Renan 

Menck Romanichen e seu vice-prefeito Newton Rodrigo Kudrek de Souza da coligação 

"Cândido de Abreu não pode parar”, compostas pelos partidos PTB, PDT, PSB, PODEMOS e 

PSC, para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das 

propostas foi desenvolvido a partir das experiências adquiridas ao longo dos anos como 

funcionário público e membro do Conselho Municipal de Saúde, experiências do dia a dia do 

Newton Rodrigo Kudrek de Souza, atuante no setor de agricultura e pecuária, foi presidente 

da Associação Comercial e Empresarial de Cândido de Abreu de toda a equipe de trabalho. 

Após diálogos com profissionais que possuem formação específica em cada área de atuação 

do poder público, funcionários públicos que compõem o quadro de servidores desse 

município, conversas com a população, ouvindo seus anseios e reivindicações, concluímos as 

propostas do nosso Plano de Governo Municipal, escrito com muito carinho, amor e 

dedicação para Cândido de Abreu. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida 

com a população candidoabreuense, comprometendo-se a desenvolver um município forte 

através de uma administração voltada a realização de uma política pública participativa, 

ouvindo os anseios da comunidade, em busca de uma gestão eficiente, aplicando os 

recursos de maneira eficaz através da elaboração de projetos para todas as áreas como 

saúde, educação, agricultura, pecuária, meio ambiente, assistência social, rodoviário, 

desenvolvimento urbano, indústria, esporte, lazer, turismo, cultura, entretenimento 

proporcionando assim, através de mecanismos de gestão, a integração de ações efetivas 

entre os setores para a obtenção de melhores resultados. 

É legítimo ressaltar que precisaremos utilizar os recursos disponíveis, com 

responsabilidade e transparência, para atender as necessidades mais imediatas da 

população e do município, que diante do atual cenário político-econômico, quase 

imprevisível que penaliza o momento histórico mundial, seria uma irresponsabilidade 

assumir promessas ou compromissos sem coerência. O momento é de prudência, pois com a 

pandemia do novo coronavírus a arrecadação e os repasses aos municípios têm caído 

consideravelmente, devido à redução da atividade econômica. Diante disso, e da 



4 
 

necessidade de diversos setores, os candidatos são conhecedores de que os recursos 

próprios são insuficientes para atender todas as demandas, buscarão o apoio dos nossos 

representantes nas esferas estadual e federal, para liberação de recursos através de 

emendas parlamentares a serem investidas em nosso município, atendendo de forma 

eficiente as principais necessidades e anseios da nossa população. 

Nosso compromisso é trabalhar em cima de uma gestão comprometida seguindo 

sempre em frente, não podemos regredir em nada e sim manter e ampliar o que o atual 

prefeito realizou. 

Com muito trabalho e comprometimento é possível fazer uma grande mudança, 

sendo a renovação a grande esperança para a política, tendo um olhar de sensibilidade para 

as crianças, os jovens, os idosos, enfim a população em geral, firmando um compromisso de 

muito trabalho para nosso querido município. Tempo de novos caminhos, novas ideias, 

novos sonhos! 

O FUTURO É POSSÍVEL DESDE QUE FAÇAMOS AS ESCOLHAS CERTAS. 

CONTAMOS COM TODOS VOCÊS! 
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2 - PROPOSTAS PARA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO 
 

 Compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos 

princípios morais, pois são os principais pilares que devem nortear a gestão pública, 

estando em conformidade com a ética, leis e regulamentos; 

 Compromisso com a verdade, com a qualidade e com a competência no atendimento 

nos serviços ofertados aos munícipes, fortalecendo a ouvidoria pública no município 

como uma ferramenta de ligação da população com a administração pública, 

apresentando suas manifestações, sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 

denúncias; 

 Compromisso com a responsabilidade na utilização dos recursos públicos; 

 Manter atualizado todos os atos administrativos, através do portal da transparência, 

incluindo fatos contábeis e financeiros, como também licitações, leis, decretos, 

portarias, entre outros; 

 Todas as ações tomadas por qualquer secretaria, departamento ou funcionários, 

deverão estar em conformidade com os princípios constitucionais da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 

 Tratar os munícipes como devem ser tratados: com cortesia, precisão, integridade, 

verdade, honestidade, ética e profissionalismo; 

 Valorizar os servidores públicos, mantendo uma política de correção salarial, 

incluindo o compromisso de cumprir com o Plano de Cargos e Salários; 

 Implantar o programa CONVERSA COM O PREFEITO, através de reuniões, pré-

agendadas, os representantes dos bairros e comunidades serão convidados a 

participar de uma conversa com o Prefeito para o planejamento de ações voltadas às 

necessidades e anseios da população representada; 

 Garantir agilidade nas Licitações, contratos e compras da administração pública; 

 Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da Prefeitura. 

 

 

 

 

 



6 
 

3 - PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO 
 

 Cumprir com o Plano de Cargos e Salários dos profissionais do magistério, visando à 

valorização dos professores e servidores da educação, com foco na motivação e 

reconhecimento do profissional; 

 Conhecer as necessidades da área educacional, e adequar o cumprimento ao Plano 

Municipal de Educação em nosso município; 

 Reorganizar as orientações para a construção de um Plano Pedagógico Municipal, 

que contemple as necessidades, especificidades e decisões das escolas; 

 Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal de educação, otimizando 

a aplicação dos recursos de forma a evitar os desperdícios e garantir o necessário em 

toda a rede educacional; 

 Incentivar e aprimorar os projetos de capacitação continuada aos professores e 

outros profissionais da educação, focando na valorização da classe e qualidade do 

ensino nas escolas municipais; 

 Manter uma trajetória de melhorias na aprendizagem, tanto no ensino da educação 

infantil, como nos anos iniciais do ensino fundamental, tais como: desenvolvimento 

na alfabetização infantil, melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

- IDEB, jornada integral de forma gradativa no ensino fundamental; 

 Implantar gradativamente a escola de tempo integral com ênfase em projetos de 

cidadania, sustentabilidade, responsabilidade social, educação física, música, aulas de 

informática; 

 Dar continuidade e incentivo aos projetos que já estão dando certo em algumas 

escolas do município, estendendo-os gradativamente para as demais escolas 

municipais; 

 Fortalecer a Olimpíada Municipal do Conhecimento, através da melhoria das 

premiações aos alunos contemplados, como uma maneira de incentivar a dedicação 

dos alunos em seus estudos, valorizar o trabalho e dedicação dos professores e o 

esforço coletivo da equipe escolar; 

 Implantar um sistema de fiscalização e monitoramento das estruturas físicas das 

unidades de educação, com a realização frequente de obras de manutenção, 

ampliação e readequação; 
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 Implantar um sistema de gerenciamento e suporte dos equipamentos de informática 

das unidades de educação municipal, como: manutenção e/ou aquisição de 

computadores, impressoras, suprimentos de informática e impressão, bem como 

manutenção e/ou instalação de redes de internet nas escolas; 

 Implantar a disciplina de Xadrez, inicialmente em uma das escolas da rede municipal, 

como forma de desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos. Gradativamente, 

estender à toda a rede municipal; 

 Fortalecimento do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - Pólo UAB, com a 

implantação de novos cursos a serem disponibilizados para a população; 

 Assegurar sempre a merenda de excelente qualidade, servida através da aquisição de 

produtos de primeira linha, direto do produtor rural e constante capacitação dos 

profissionais que preparam os alimentos; 

 Garantir a manutenção da frota dos ônibus escolares durante o recesso escolar, 

evitando o atraso ao inicio do ano letivo com a falta de transporte nas linhas rurais; 

 Aprimorar o programa “Saúde na Escola” levando médicos, odontólogos, 

nutricionistas e enfermeiros para o ambiente escolar trabalhando a saúde desde a 

infância, através de palestras e orientações; 

 Renovar a biblioteca municipal; 

 Trabalhar em prol da melhoria constante da educação de nosso município, estando 

aberto a críticas e sugestões dos profissionais envolvidos na educação e da 

comunidade em geral. 

 

4 - PROPOSTAS PARA CULTURA 
 

 Resgatar e incentivar a cultura dos imigrantes poloneses e ucranianos, através de 

danças, ritos e culinária; 

 Incentivar o estudo da cultura local, identificando a cultura do município, fortalecer a 

cultura indígena; 

 Promover, planejar e elaborar eventos culturais de interesse coletivo como semana 

da pátria, desfile cívico, noite cultural, entre outros; 

 Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade, o patrimônio e os 

recursos naturais do nosso município; 
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 Criar projetos que incentivem a arte e a cultura nas escolas; 

 Fortalecimento e incentivo ao trabalho cultural e artístico da Banda Municipal de 

Cândido de Abreu como uma maneira de dar oportunidade aos alunos das escolas 

municipais à vivência com a música e instrumentos musicais; 

 Implantar projetos da Banda Municipal nas comunidades do interior do município; 

 Incentivar a participação da Banda Municipal em campeonatos estaduais e federais; 

 Viabilizar a criação de uma orquestra municipal; 

 Incentivo e apoio ao CTG - Centro de Tradições Gaúchas, valorizando nossa cultura 

local e a integração social através da dança, confraternizações e prática de esportes; 

 Incentivos para sediar campeonatos estaduais e federais no município de Bandas e 

Fanfarras; 

 Criação de uma capela ecumênica no Morro do Cristo para manifestações religiosas 

independente do credo, sendo um espaço dedicado a todas as religiões. 

 

5 - PROPOSTAS PARA SAÚDE 
 

 Incentivar e aprimorar a execução de capacitação continuada aos profissionais da 

saúde, focando no aperfeiçoamento profissional e qualificação dos profissionais de 

saúde no atendimento mais humanizado da rede de atenção à população; 

 Cumprir com o Plano de Cargos e Salários dos profissionais da saúde, visando a 

valorização dos profissionais, com foco na motivação e reconhecimento do 

profissional; 

 Ampliação e modernização dos exames de imagem, como Raio-X e Ultrassonografia; 

 Melhorias no atendimento odontológico, qualificando o processo de trabalho 

atualmente existente nas Unidades Básicas de Saúde, através de agilidade no 

agendamento e tratamento da população; 

 Aperfeiçoar os atendimentos de urgência e emergência odontológica no município e 

em seguida, encaminhar para especialidades, através de parcerias e convênios com 

especialistas; 

 Ampliar o acesso da população as especialidades odontológicas, como: próteses, 

implantes dentários, endodontia, entre outras, através de convênios; 
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 Criar uma Equipe de Saúde da Família Itinerante que ofereça atendimento nas 

comunidades que não possuem Unidade Básica de Saúde; 

 Manter equipes de atendimento do PSF (Programa Saúde da Família) com cobertura 

de 100%, expandindo os atendimentos em conjunto com todos os programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde; 

 Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a doentes 

crônicos pela equipe multiprofissional; 

 Aquisição de uma farmácia itinerante, atendendo e levando os medicamentos aos 

bairros e comunidades de todo o município; 

 Continuar a parceria com o governo do estado para regularizar e garantir o 

fornecimento de medicamentos de alto custo; 

 Melhorias no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através da aquisição de 

equipamentos modernos, aumentando a capacidade de realização de exames do 

laboratório; 

 Ampliação da sala e do atendimento de Fisioterapia no município; 

 Fortalecer o programa Hiperdia em parceria com a secretaria de esportes, 

oferecendo palestras, agendamento de exames, entrega de medicamentos do 

programa e prática de atividades físicas; 

 Criar ações estratégicas da atenção primária para saúde da mulher, saúde da criança, 

saúde do idoso, controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle do 

diabetes e da hipertensão; 

 Implantar o projeto “Agente Amigo da Família” possibilitando que este leve a 

medicação mensal de pacientes diabéticos e hipertensos de sua área, sob sua 

responsabilidade e acompanhamento; 

 Implantar o projeto “Consulta Marcada” que visa agendar atendimento para as 

pessoas com dificuldade de se locomover. Projeto este que será executado pelos 

ACS’s, uma vez que eles conhecem a realidade de suas áreas de trabalho bem como 

as famílias que tem pacientes com este perfil; 

 Ampliar o acesso da população aos exames e as consultas com especialidades 

médicas, através da parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde; 

 Priorizar e melhorar o agendamento de consultas médicas municipais e regionais, e o 

transporte dos pacientes; 
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 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças 

crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios; 

 Melhorar a estrutura hospitalar, em parceria com o Governo Estadual e Federal; 

 Ampliar as campanhas incentivadoras e preventivas de câncer de mama, câncer de 

colo e câncer de próstata envolvendo mulheres e homens; 

 Ampliar o atendimento da rede materno infantil, através do acompanhamento das 

gestantes durante pré-natal, parto e pós-parto a população alvo, através da parceria 

com o Programa Rede Cegonha do Governo Federal; 

 Fortalecimento do Programa de Atenção Nutricional nas Unidades do Município com 

objetivo de elaboração de cardápio saudável com profissionais para crianças, adultos 

e idosos; 

 Compromisso de atendimento humanizado e saúde de boa qualidade aos munícipes 

de Cândido de Abreu, através de um acolhimento com postura e prática para um SUS 

mais humanizado e efetivo; 

 Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a 

partir da constatação das necessidades levantadas e realizar ações preventivas; 

 Fortalecer o combate a dengue em nosso município, através de ações voltadas de 

orientações a população em escolas, bairros e comunidades, articular serviços em 

parceria com outras secretarias para a realização de mutirões de limpeza em quintais 

e terrenos baldios; 

 Incentivar o plantio da Crotalária (flor que age como um repelente natural de 

combate ao mosquito causador da dengue) em parceria com a Secretaria de Meio 

Ambiente, em terrenos baldios, quintais, jardins, vasos e inclusive nas margens dos 

rios, como uma maneira de combate ao mosquito da Dengue; 

 Implantar o programa CRESCENDO COM UMA ÁRVORE – em parceria com a 

Secretaria do Meio Ambiente, todas as crianças que nascerem no Hospital Municipal 

São Francisco de Assis receberão uma muda de uma árvore com uma plaquinha de 

identificação do nome e data do nascimento da criança; 

 Implantação da OUVIDORIA DA SAÚDE como um canal aberto de comunicação entre 

o cidadão e a Saúde, para que sejam recebidas reclamações, sugestões e elogios. 
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6 - PROPOSTAS E POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS 
 

 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – Garantir uma parceria com a Associação 

de Proteção aos Animais de Cândido de Abreu que prestam cuidados, tratamento e 

resgate dos animais abandonados nas ruas, auxiliando na promoção da saúde pública 

de nosso município; 

 CAMPANHA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS – Em parceria com a Associação de Proteção 

aos Animais de Cândido de Abreu, implantar eventos através de Campanhas 

Municipais de Adoção de Animais; 

 CASTRAMÓVEL – Através de parceria entre as secretarias de Saúde e Secretaria de 

Assistência Social, firmar convênio com veterinários e instituições de ensino, que 

tenham curso de Medicina Veterinária com o objetivo de realizar a castração de 

animais nos bairros e nas comunidades do interior do município. Os beneficiários 

desse programa municipal serão as famílias em situação de vulnerabilidade social, 

protetores voluntários e Associação de Proteção aos Animais, bem como os animais 

abandonados. 

 

7 - PROPOSTAS PARA AGRICULTURA 
 

 REFORÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Organizar a secretaria 

através de regulamento interno, determinado suas responsabilidades. É essencial a 

valorização da agricultura familiar através de investimentos e implantação de 

programas eficientes e efetivos para os produtores rurais de nosso município, 

criando uma equipe em parceria com as associações, cooperativas, EMATER, entre 

outras entidades; 

 DIA DO AGRICULTOR - Estabelecer no dia do agricultor uma data comemorativa do 

nosso município, criando um evento de cunho técnico e recreativo; 

 MERENDA ESCOLAR – Cumprir a legislação que trata da obrigatoriedade por parte do 

município na aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores rurais locais; 

 PRODUTOS ORGÂNICOS – Implantar um programa de fortalecimento e incentivo da 

produção agrícola de produtos orgânicos na agricultura familiar; 
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 ASSOCIAÇÕES – Dar apoio e incentivo para o fortalecimento das Associações dos 

Produtores Rurais já existentes, criar novas associações e incentivar o associativismo 

nas diversas áreas; 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – Incentivar e 

reestruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável para que 

as ações no setor agropecuário sejam conduzidas de maneira participativa; 

 COOPERATIVA – Estímulo, apoio e parceria com a cooperativa dos agricultores 

familiares, sendo o principal centro de comercialização dos produtos da agricultura 

familiar, com potencial beneficiamento e agregação de valores aos seus produtos; 

 AGROINDÚSTRIAS – Suporte e orientação para as agroindústrias já existentes, 

incentivar a abertura de novas unidades, de maneira que o produtor transforme a 

matéria prima (leite, frutas, grãos, carnes, ovos, vegetais) e agregue valor a 

produção; 

 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL – Manter e estimular o programa de 

inseminação artificial, através do fornecimento de sêmen aos produtores, 

melhorando a genética do rebanho leiteiro, aumentando assim, a produção do leite; 

 PARCERIAS – Desenvolver projetos em parceria com o curso de Agronomia das 

Universidades para transferir conhecimentos e tecnologia aos agricultores, de acordo 

com a aptidão de cada comunidade; 

 CAPACITAÇÃO – Com estímulo à constituição de microempresas e associações para 

autogestão, a gestão se compromete em ofertar cursos de capacitação voltados aos 

produtores rurais; 

 HORTIFRUTIGRANJEIROS: 
 OLERICULTURA– Fomentar a produção de oleícolas nas pequenas 

propriedades para abastecer os mercados locais e programas institucionais.  

Estimular a produção de oleícolas em grande escala como o tomate, pimentão 

pepino e outros. Incentivar e fomentar a produção de orgânicos; 

 FRUTICULTURA – fomento de produção e diversificação de variedades 

frutíferas (morango, maracujá, kiwi, uva, abacaxi, cítricos, pitaya, goiaba,etc.) 

assistência técnica e comercialização garantida em parceria com a 

cooperativa; 
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 PROJETO PRÓ-JOVEM - O projeto prevê incentivo e capacitações aos jovens para o 

desenvolvimento das atividades rurais em propriedades de seus pais, visando gerar 

renda para a manutenção do jovem no campo e a garantia da sucessão familiar, 

reduzindo o êxodo rural; 

 MINHA TERRA PODE MAIS - Incentivar com o apoio da Emater a diversidade nas 

propriedades agrícolas, garantindo mais renda ao pequeno produtor. Estimular as 

atividades de apicultura, piscicultura, ovinocultura, avicultura, fazendo assim com 

que o produtor tenha a sua terra mais produtiva a partir da diversificação de 

produtos. O reflexo disso é a maior oferta no mercado local e consequente 

contratação de mais mão de obra no campo; 

 PORTEIRA A DENTRO – Fortalecimento do programa porteira a dentro com uma 

equipe de máquinas e caminhões para fazer reparos nos carreadores e serviços que 

estejam ligados a produção, facilitando o escoamento da produção das pequenas 

propriedades; 

 PECUÁRIA DE CORTE: Nosso município tem grande potencial de crescimento na 

pecuária de corte devido às condições de relevo, clima e rebanho já existente, pois a 

expansão da produção de grãos é limitada em função dessas condições, 

especialmente pelo relevo. Frente a essa realidade, a secretaria vai elaborar 

programas de incentivo e intensificação da atividade como: 

 Pecuária Moderna – Programa já existe no estado em parceria com a FAEP, 

que visa à modernização e gestão da pecuária de corte; 

 PROPBAD - Inserir no município o Programa de Produção de bezerros em área 

declivosa, visando o aumento da produção de bezerros para suprir a demanda 

deste produto; 

 PECUÁRIA DE LEITE – Criação do programa MAIS LEITE:  promover eventos técnicos 

(palestras, dia de campo, feiras agropecuárias) dentro e fora do município a fim de 

fortalecer a cadeia através do conhecimento. Assistências técnicas aos produtores 

nas áreas de reprodução, produção de foragem, qualidade de leite e gestão da 

propriedade. Fortalecer e incrementar o que já existente o PIA (programa de 

inseminação artificial); 

 SERICICULTURA – fomentar a expansão do cultivo de amoreiras com uso de 

tecnologias a fim de aumentar a produtividade e qualidade da seda, fortalecer a 
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parceria público/privada com as empresas do setor. Uso do programa porteira a 

dentro; 

 PSICULTURA – Fomentar a atividade no município através de capacitação, dias de 

campo e estruturação da atividade; 

 AVICULTURA – Expandir o número de produtores através das parcerias com 

empresas integradoras; 

 ABATEDOURO MUNICIPAL – Viabilizar, através da liberação dos órgãos 

competentes, a reabertura do abatedouro municipal, para atender os produtores e 

comerciantes do nosso município, com abate de bovinos e suínos, estimulando o 

comércio local gerando renda aos produtores e comerciantes. 

 

8 - PROPOSTAS PARA MEIO AMBIENTE 
 

 Revitalizar as praças e jardins do município; 

 Promover campanhas para o uso racional dos recursos hídricos; 

 CAMPANHAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL – Uma cidade sustentável é uma 

cidade com consciência verde, preservada pelos cidadãos de uma nova geração, de 

agentes sociais que se importam com a preservação do meio ambiente, com as 

formas diversas de reciclar e da maneira que se porta em relação às questões do 

meio em que vivem. Portanto o poder público é o responsável pela motivação e 

comunicação de programas de reciclagem, conscientização e preservação ambiental. 

A colocação de novas lixeiras em toda a cidade também é uma das metas, assim 

como incluir na escola disciplinas não obrigatórias de educação ambiental como 

forma de garantir uma cidade ambientalmente sustentável no futuro; 

 CÂNDIDO DE ABREU VERDE - Incentivar o plantio de árvores não somente nos meios 

públicos, mas também nas residências e empresas, abrangendo não apenas o centro 

de Cândido de Abreu, mas a cidade como um todo. Estudar a possibilidade de 

incentivos fiscais em troca de parcerias público/privadas na preservação de 

canteiros, jardins, parques e praças da cidade; 

 VIVEIRO MUNICIPAL – Ampliar o Viveiro Municipal, tendo como foco o aumento da 

arborização urbana, produzindo mudas de flores e de árvores; 



15 
 

 COLETA SELETIVA – Ampliar o programa de Coleta Seletiva, chegando a mais 

localidades do município. Os materiais recolhidos serão levados para a associação de 

catadores, gerando renda e trabalho; 

 Melhorar a coleta de resíduos vegetais no município, bem como manter a limpeza 

urbana. 

 

9 - PROPOSTAS PARA ESPORTE E LAZER 
 

 CALENDÁRIO ESPORTIVO - Organização e planejamento de um calendário esportivo 

municipal; 

 EVENTOS ESPORTIVOS – Manter e ampliar os eventos esportivos na cidade e no 

interior, como por exemplo: Campeonato Empresarial de Futsal, Taça 26 de 

Novembro, Empresarial Categorias de Base, Campeonatos de Vôlei de Areia, 

Amistosos e Campeonatos de Futebol Suíço, Jogos Estudantis Municipais, entre 

outros; 

 1º MAIO ATIVO – Criar um evento de competições no dia do trabalhador, como 

corridas, campeonatos de truco, bocha, vôlei, gincanas, entre outros; 

 ESCOLINHA DE ESPORTES - Retomar este projeto com monitores para dar aulas para 

meninos e meninas na cidade e no interior, revelando talentos que receberão todo o 

material para a prática de esportes como: futsal, futebol, voleibol, handebol, 

basquete onde a comunidade ficará responsável para cuidar deste espaço; 

 ARTES MARCIAIS - Incentivar a prática de artes marciais através da secretaria de 

assistência social, para além do esporte, resgatar princípios e valores morais aos 

jovens e adolescentes; 

 Incentivar os esportes olímpicos como: atletismo, ginástica artística, saltos, 

arremesso de peso, entre outros; 

 CRIAÇÃO DE CICLO FAIXAS – Mensalmente aos domingos colocar em prática o 

projeto “Ciclo Faixas” que, das 9h às 12h, terá uma faixa exclusiva para que nossas 

famílias possam praticar o ciclismo, em determinadas ruas da cidade; 

 MÉRITO DESPORTIVO – Incentivar e reconhecer anualmente os destaques esportivos 

da cidade através do ‘Mérito Desportivo’. Os atletas homenageados e premiados 

surgirão após levantamento de uma comissão municipal; 
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 PEQUENOS REPAROS – Criar um departamento exclusivo da secretaria de esportes 

para realizar pequenos reparos e manutenção dos espaços esportivos e recreativos; 

 CAMINHADA ECOLÓGICA – Incentivar eventos de caminhada ecológica para explorar 

as belezas naturais de nosso município, juntamente com os grupos de trilheiros e 

ciclistas; 

 CAMPEONATO DE LAÇO – Implantar e incentivar campeonatos municipais de laço no 

Centro de Tradições Gaúcha e nas pistas de laço do interior, como uma prática de 

esporte e valorização da nossa cultura; 

 ATIVIDADES RECREATIVAS - Implantar atividades recreativas e esportivas durante 

datas comemorativas do ano como: nos recessos escolares, semana da criança em 

outubro, semana natalina em dezembro, estendendo as comunidades do interior; 

 ACADEMIAS AO AR LIVRE – Trazer mais academias ao ar livre em locais que ainda não 

foram contemplados; 

 PARQUES INFANTIS – Implantação de parques de recreação infantis nos bairros e nas 

comunidades do interior que ainda não foram contemplados; 

 FEIRA DA LUA – Implantar e fomentar a realização da Feira da Lua, na primeira sexta-

feira do mês com o objetivo de oferecer mais uma oportunidade de geração de renda 

familiar, através da venda de insumos produzidos no município, exclusivamente para 

gastronomia local, comerciantes, agricultores e artesãos residentes na cidade e na 

área rural do município; 

 FESTA DA CIDADE - Realizar anualmente uma festa tradicional no município, 

comemorando o aniversário da cidade. 

 

10 - PROPOSTAS PARA ECOTURISMO 
 

 ROTAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS – A cultura, as riquezas naturais e a hospitalidade 

transformam nossa Cândido de Abreu em uma região turística por excelência, pelas 

suas belas paisagens compostas por montanhas e rios exuberantes, como o Morro do 

Cristo,o Rio Ivaí, Serra da Mesa, Marumbi, Tereza Cristina e lugares ainda a serem 

explorados. Por isso, vamos criar as Rotas Turísticas e Ecológicas; 
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 DIVULGA CÂNDIDO DE ABREU – Realizar vídeos e propagandas institucionais em 

mídias estaduais e redes sociais divulgando nossos pontos turísticos, criando rotas e 

folders de nossas belezas; 

 ESPORTES DEECOTURISMO - A procura por esportes de ecoturismo é uma tendência 

mundial. Vamos incentivar e apoiar esportes como: escalada, rapel, rafting, voo livre, 

ciclismo de montanha, caminhadas ecológicas, trilhas de moto. Pois esses arrastam 

praticantes de vários lugares do estado e até do país; 

 RIO IVAÍ – Explorar sustentavelmente uma das riquezas do nosso município e de toda 

região, o nosso Rio Ivaí, através da pesca esportiva e esportes aquáticos; 

 BEM ESTAR DO TURISTA - Parcerias com empresários e produtores rurais do nosso 

município, para que através de incentivos e parcerias com entidades como o SEBRAE, 

trazer treinamentos e linhas de créditos para que os mesmos invistam em pousadas 

e áreas de camping para acomodar nossos visitantes. 

. 

11 - PROPOSTAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 ATENDIMENTO – Manter o padrão de atendimento adequado de respeito e 

cordialidade a todas as pessoas que procurarem a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, focando sempre na equidade e na humanização do atendimento; 

 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - Cumprir com o Plano de Cargos e Salários dos 

profissionais da área social, visando à valorização dos profissionais, com foco na 

motivação e reconhecimento do profissional; 

 CAPACITAÇÕES – Oferecer cursos de capacitação profissionalizante à população em 

diversas áreas, principalmente para as famílias em situações de vulnerabilidade 

social; 

 PROGRAMAS SOCIAIS – Dar continuidade a todos os programas sociais que vêm 

sendo desenvolvidos e buscar a implantação dos novos programas do governo 

Federal e Estadual; 

 CONSELHOS MUNICIPAIS - Manter a parceria junto a todos os conselhos municipais, 

bem como, reestruturar conselhos que se encontram inativos; 

 CRIANÇAS, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Implantar programas municipais de 

atendimento as crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; 
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 COMBATE A VIOLÊNCIA – Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência familiar, abuso, maus tratos, trabalho infantil e 

exploração sexual; 

 COMBATE AS DROGAS – Implantar programas de orientações para prevenção de 

alcoolismo e drogas; 

 CONSELHO TUTELAR – Capacitação dos conselheiros para atuação efetiva e correta, 

dando apoio às ações do Conselho Tutelar; 

 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE – Ampliação do Centro de 

Convivência da Terceira Idade que oferecerá cursos, atividades de recreação, danças, 

acompanhamento médico, para valorizar ainda mais essas pessoas; 

 CAD – Revisar o Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca 

ativa para incluir pessoas afastadas dos programas por falta de informação; 

 CRAS – Melhorar e ampliar os atendimentos no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), incrementando mais os serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos em formas de contraturno social; 

 Ampliar o programa da Unidade Móvel do CRAS; 

 PROGRAMA DE CONTRATURNO SOCIAL – Promover o fortalecimento dos vínculos 

familiares, contribuindo para a prevenção e redução de situações de risco, com 

atendimentos diários para crianças em contraturno escolar, através de aulas de 

dança, esportes, artes, informática, música, teatro, cinema, artesanatos, xadrez e 

reforço escolar. 

 

12 - PROPOSTAS PARA INFRAESTRUTURA E RODOVIÁRIO 
 

 SANEAMENTO BÁSICO – Realização de obras de ampliação das redes de saneamento 

básico, estendendo a todos os bairros do município; 

 ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Substituir 100% das lâmpadas existentes na iluminação 

pública por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e mais claras; 

 PAVIMENTAÇÃO– Realização de obras de pavimentação, através de calçamentos com 

pedras irregulares ou asfalto, nas ruas do perímetro urbano, como nos bairros Monte 

Verde, Bela Vista, Balsa Velha e Costa Azul; 
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 Gradativamente realizar obras de calçamento com pedras irregulares nas principais 

ruas das comunidades do interior; 

 PRAÇA BRASIL – Construção de banheiro público masculino e feminino na praça, 

garantindo segurança, higiene e conforto para os freqüentadores; 

 RODOVIÁRIA – Manutenção da rodoviária municipal; 

 ESTRADAS RURAIS - Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal na 

manutenção das estradas do município; 

 CASCALHO – Realizar o patrolamento e cascalhamento das estradas rurais 

municipais, ampliando o programa porteira a dentro, permitindo a manutenção das 

estradas até as propriedades, garantindo o escoamento da sua produção; 

 PONTES – Construção e manutenção das pontes importantes para o escoamento da 

produção, gradativamente substituir as pontes de madeira por pontes de concreto; 

 COMUNIDADES EM FOCO – Cândido de Abreu possui diversas comunidades que 

receberão uma atenção especial. Manter as Estradas Rurais em perfeitas condições, 

trazer infraestrutura básica para os distritos, como por exemplo, em parceria com o 

Governo do Estado perfurando poços artesianos, garantindo o abastecimento de 

água; 

 SINALIZAÇÃO – Implantação de placas de sinalização de trânsito e identificação dos 

nomes das ruas, avenidas, praças, instituir números para as residências, terrenos, 

posses, etc., unindo organização do espaço urbano e cidadania; 

 HABITAÇÃO - Construção de moradias populares em parceria com a Caixa econômica 

Federal, o Governo do Estado e o município, atendendo as famílias carentes. 

 

13 - PROPOSTAS AO FUNCIONALISMO PÚBLICO 
 

 CAPACITAÇÃO – Realizar capacitações aos servidores como forma de valorização 

profissional, multiplicação de conhecimentos e melhorias no atendimento a 

população;  

 CUIDADO e ATENÇÃO - Cuidar com carinho de funcionários públicos para que 

eles também cuidem com carinho da população, através de apoio psicológico, apoio 

na capacitação profissional e orientação financeira para que o colaborador possa 

trabalhar mais motivado; 
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 PROGRAMA DE MERITOCRACIA - Criar um programa de meritocracia no setor público 

onde funcionários públicos podem receber bônus trimestrais ou semestrais por 

metas alcançadas; 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO - Dar condições de trabalho para que todos os 

funcionários públicos realizem uma boa prestação do serviço público. 

 

14 - PROPOSTAS A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

 FEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Incentivar e apoiar a Associação Comercial em 

criar anualmente uma Feira da Indústria e Comércio; 

 NOVAS INDÚSTRIAS – Incentivar os empresários do município dando prioridades a 

eles com incentivos para instalação de novas indústrias no parque industrial para 

geração de emprego e renda; 

 EVENTOS – Apoiar todos os eventos voltados ao fortalecimento da economia 

local; 

 Estar inserido nas decisões e projetos da Associação Comercial e Empresarial de 

Cândido de Abreu, desenvolvendo projetos e programas em parceria; 

 Criar e apoiar programas de qualificação de mão de obra e promoção do 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas através de parcerias com o 

SEBRAE; 

 ARTESÃOS – Incentivar os artesãos a constituir uma instituição organizada para 

exposição de seus trabalhos nos eventos e feiras do município. 


