
 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE VITORINO – PR 

 

COLIGAÇÃO VITORINO RUMO CERTO - 2017/2020 

 

A COLIGAÇÃO VITORINO RUMO CERTO apresenta seu Plano de Governo, 

mantendo as políticas públicas existentes, bem como desenvolver e/ou criar 

novas de acordo com a possibilidade, visando melhorar as condições para a 

comunidade Vitorinense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

A meta para a Secretaria Municipal de Saúde é: 

� Manter estrutura adequada para o atendimento das ações e serviços de 

atenção à saúde. 

� Manter equipe de servidores qualificados para atendimento a população. 

� Implantar equipe Estratégia Saúde da Família para atendimento na Unidade 

de Saúde Araucária Park. 

� Aumentar oferta dos serviços de odontologia com a contratação de dentista 

40 horas semanais. 

� Manter programa de educação permanente 

(capacitações/cursos/treinamentos) aos servidores. 

� Manter o programa da Estratégia Saúde da Família e Estratégia Saúde Bucal 

com cobertura em 100% do município. 

� Manter programa de renovação da frota de veículos. 

� Manter adesão aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde – 

CONIMS – CRE. 

� Manter adesão aos serviços da rede de urgência/emergência – SAMU – 192. 

� Manter atendimento das urgências junto a UPA em Pato Branco. 

� Manter investimento de recursos próprios no programa de fornecimento de 

aparelhos auditivos a população idosa. 

� Manter investimento de recursos próprios para realização de cirurgias 

eletivas. 

� Captar recursos disponíveis junto ao Governo do Estado e Ministério da 

Saúde visando à melhoria do acesso da população e qualificação das ações e 

serviços de saúde. 

� Manter aquisição de novos equipamentos para as unidades de saúde. 

� Manter sistemas de informação visando agilidade no atendimento das 

pessoas e qualidade dos serviços prestados. 

� Continuar implantando rotinas de atendimento, reduzindo o tempo de 

espera das consultas, visando à satisfação dos pacientes. 



� Aumentar a lista de medicamentos da farmácia básica e medicamentos da 

assistência farmacêutica especializada. 

� Manter programa de distribuição gratuita de fraldas geriátricas, leites e 

dietas especiais. 

� Manter as ações e serviços de ouvidoria SUS, vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador, manter o controle da 

dengue. 

� Manter todos os serviços existentes com a continuidade do programa de 

melhoria do acesso e da qualidade dos serviços visando à satisfação das 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

 

Nessa Secretaria tem como metas: 

� Implantar programa permanente de capacitação para todos os servidores 

no âmbito da secretaria;  

� Dar continuidade aos programas já existentes em todas as áreas ligadas a 

secretaria, bem como desenvolver os seguintes eixos: 

 

EIXO 1- EDUCAÇÃO INFANTIL 

���� Atender toda a demanda de crianças, atingir as metas do Plano Municipal de 

Educação (PME) e do Plano Nacional de Educação (PNE) e garantir a 

qualidade da educação ofertada nas instituições de Educação Infantil do 

Município; 

���� Garantir a matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos cumprindo a 

Emenda Constitucional 59; 

���� Envolver as famílias no processo educativo da primeira infância (0 a 6 

anos) conforme o Marco da Primeira Infância – Lei 13.257, de 8 de março de 

2016; 

���� Criar, implantar e implementar a Universidade da Criança, como Projeto 

Piloto, para os municípios paranaenses, em parceria com a Câmara Federal; 

���� Garantir a estrutura física, pedagógica e administrativa necessária ao bom 

funcionamento da Educação Infantil; 

���� Proporcionar a continuidade da Formação em Serviço para todos os 

docentes e pessoal administrativo da Educação Infantil; 

���� Viabilizar a ampliação a Rede física, por meio de construção de novos 

Centros de Educação Infantil, nos Bairros mais populosos (Araucária Park) e 

na área urbana (Loteamento Fornari), de acordo com a demanda, em parceria 

com o FNDE. 

���� Ampliar o atendimento do Tempo Integral  na Educação Infantil; 

���� Ampliação de espaços físicos com equipamentos para aulas de recreação na 

educação infantil; 



���� Uso adequado de novas tecnologias educacionais na educação infantil. 

���� Viabilizar a ampliação de espaço físico por meio de projeto ecológico de 

utilização de containers. 

 

EIXO 2 - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

� Garantir o acesso, a permanência e o sucesso de todas as crianças do 

Município, nos anos iniciais, de acordo com sua faixa etária; 

�  Alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade; 

�  Ampliar a frequência dos alunos nas Oficinas de Tempo Integral; 

�  Aumentar o índice do IDEB, tendo como parâmetro o resultado do ano de 

2015; 

�  Manter o Programa de Formação Continuada dos docentes dos anos 

iniciais; 

�  Incentivar a participação dos pais nos Programas Escolares; 

� Implementar a avaliação dos alunos com dificuldade de aprendizagem; 

�  Manter e aprofundar os programas de apoio e acompanhamento escolar 

garantindo atendimento a todos os alunos com dificuldades de aprendizagem 

por meio do serviço psicopedagógico, nas salas de apoio e acompanhamento; 

� Ampliar o atendimento psicológico nas unidades escolares, bem como 

instituir uma equipe multidisciplinar de avaliação mínima; 

�  Buscar a proficiência dos alunos da Rede Municipal, em língua portuguesa 

e matemática; 

� Investir em tecnologia educacional para qualificar a ação pedagógica dos 

docentes e incluir nossas crianças no mundo digital, por meio de oficinas de 

tecnologia educacional e mídias; 

� Garantir a atualização permanente do Projeto Político Pedagógico, a fim de 

caracterizar e contextualizar cada escola;  

� Aprofundar as práticas de alfabetização e letramento nos três primeiros 

anos do ensino fundamental; 

� Monitorar, por meio da Gerência de Ensino, o processo de leitura e escrita a 

fim possibilitar o sucesso dos alunos no processo de aprendizagem; 



� Manter o Programa Saúde na Escola, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde; 

� Acompanhar a frequência e aprendizagem dos alunos beneficiários dos 

programas sociais (Bolsa Família) em parceria com o CRAS e o Conselho 

Tutelar; 

� Organizar, com as Oficinas Pedagógicas do Tempo Integral e em parceria 

com a Gerência da Cultura, o evento “MUSICAL DE NATAL”, em comemoração 

aos festejos natalinos e aniversário do Município; 

� Aumentar o acervo bibliográfico das bibliotecas e jogos pedagógicos das 

escolas, inclusive livros para pesquisa didático-pedagógica para professores; 

� Construir espaço (quadra de grama sintética e quadra de areia)  para aulas 

de recreação e lazer nas  Escolas Municipais José Bonifácio, Menino Jesus  e  

Alézio Gervázio Fin; 

� Adequar a quadra de esportes da Escola José Bonifácio, com banheiros e 

outros equipamentos necessários; 

� Buscar recursos federais por meio do PAR (Plano de Ações Articuladas) 

com a finalidade de ampliar, reformar e manter a infraestrutura de espaços 

físicos (cozinha, refeitórios, salas multifuncionais, sala de artes, sala de 

professores, almoxarifado e auditórios com equipamentos e materiais 

necessários). 

 

EIXO 3 – GERÊNCIA DA CULTURA 

� Aparelhar e Implementar o Conselho Municipal da Cultura; 

� Participar de eventos de Cultura em outros municípios; 

� Realizar o Festival Municipal da Canção; 

� Implantar e implementar programas culturais em forma de Oficinas (cursos 

de artesanato, culinária, costura) de acordo com o desejo das comunidades; 

� Manter e ampliar o Projeto “Viola Caipira”, como ponto alto da cultura 

Vitorinense; 

� Reorganizar a Fanfarra Municipal; 

� Incentivar a criação de um Grupo de Teatro Municipal; 



� Manter o incentivo ao Grupo de Coral Municipal “ Nossa Voz”; 

� Organizar evento gastronômico visando a criação do “Prato do Município” 

em parceria com Curso Superior de Gastronomia da região; 

� Manter a ornamentação de Natal no mês de dezembro de cada ano; 

� Criar, implantar e implementar o Museu Municipal para resgatar e proteger 

a memória do Município; 

� Buscar recursos junto ao Ministério da Cultura para a construção de Casa de 

Cultura, com espaços destinados à cursos e auditório para apresentações 

cultuais do Município; 

� Incentivar grupos folclóricos municipais, a exemplo do CTG “Esteio da 

Tradição”; 

� Firmar convênio com a Rádio Comunitária para dar informação de eventos 

a serem realizados no Município. 

 

EIXO 4- GERÊNCIA DO ESPORTE E LAZER 

�  Criar, implantar e implementar o funcionamento do Conselho Municipal de 

Esportes; 

� Elaborar Lei Municipal de incentivo ao Esporte; 

� Capacitar técnicos para Tribunal de Justiça Desportiva. 

� Criar calendário de ações anuais de incentivo a atividade física e recreativa, 

com parceria pública - privada. 

� Criar e diversificar ações de iniciação esportiva. 

� Elaborar ações recreativas - para público infantil, adulto e idoso. (grupos de 

risco ex: hipertensos); 

� Promover Eventos competitivos municipais e regionais: futsal, badminton, 

futebol, tênis de mesa, carteado, entre outros); 

� Reformar a quadra do Ginásio de Esportes Ademir Zilio; 

� Adequar e ampliar o parque da Praça Arnoldo Antunes Barbosa troca de 

chão de areia para grama sintética; 



� Adequar o espaço atrás do Ginásio Municipal de Esportes para aumento da 

quadra do ginásio Municipal e/ou construção de quadra de grama sintética, 

e/ou quadra poliesportiva. 

� Buscar recursos nos Governos Estadual e Federal, visando a construção de 

um complexo esportivo com quadras poliesportivas, quadra de tênis, pita de 

skate, entre outras, para o desenvolvimento do esporte do município e a 

qualidade de vida dos vitorinenses; 

� Participar de competições oficiais do Estado e dos Municípios da região; 

�  Apoiar competições estudantis como os Jogos escolares do Estado do 

Paraná. 

� Organizar, anualmente, os campeonatos de futebol suíço, futebol de campo, 

futsal e vôlei; 

� Reorganizar os programas visando a formação de atletas Infanto-juvenis; 

�  Organizar e Implementar Programas de Lazer para a terceira idade; 

� Buscar recursos junto ao Governo Federal para construção de quadras de 

esportes nos bairros e comunidades mais populosas.  

 

EIXO 5 DESAFIOS DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO 

� Implementar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 

� Implantar o Sistema Municipal de Ensino de acordo com legislação do MEC; 

� Adequar o Plano de Cargos e Salários do Quadro Próprio do Magistério, de 

acordo com as orientações do MEC; 

� Implementar o funcionamento dos Conselhos Escolares, de acordo com a 

legislação municipal em vigor; 

� Criar legislação, de acordo com orientações do MEC, para a escolha de 

Diretores das Unidades Escolares; 

� Apoiar o funcionamento dos diversos Conselhos:  CME, FUNDEB, 

Transporte Escolar, CAE, e outros; 

� Monitorar o funcionamento do Transporte Escolar, de acordo com a 

legislação municipal; 

� Adquirir sistema eletrônico de controle do acervo da Biblioteca Cidadã; 



� Qualificar, em parceria com os diversos órgãos federais, especialmente o 

MEC, os Conselheiros pertencentes aos diversos conselhos municipais no 

âmbito da educação; 

� Criar e implantar equipe multidisciplinar de avaliação de discentes em 

situação de defasagem de aprendizagem; 

� Reorganizar os laboratórios de informática nas unidades escolares; 

� Criar e implantar os laboratórios de ciências em casa unidade escolar; 

� Criar uma Comissão Multidisciplinar de Avaliação de professores; 

� Expansão e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos; 

� Incentivar a instalação de uma unidade de Ensino Superior a distância na 

sede do Município; 

� Manter a qualidade da alimentação escolar com os programas especiais da 

agricultura familiar; 

� Viabilizar convênio com Instituição de Ensino Superior para a oferta de 

curso de pós-graduação visando a qualificação dos servidores municipais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

NessaSecretaria tem como metas dar continuidade aos programas já 

existentes em todas as áreas ligadas a secretaria, com como implementar: 

� Aprimoramento dos serviços socioassistenciais de proteção social especial 

de alta complexidade; 

� Implementar o Programa de Acolhimento familiar: Guarda subsidiada e 

Família Acolhedora; 

� Integração com programas de saúde pública, educação e campanhas 

governamentais; 

� Fortalecer o combate ao trabalho infantil; 

� Implantar Programa permanente de capacitação para todos os servidores 

no âmbito da Secretaria; 

� Aquisição de um veículo para melhorar os atendimentos; 

� Manter todos os projetos existentes na Secretaria de Desenvolvimento 

Social e do CRAS, bem como implementação de novos projetos; 

� Assegurar o fornecimento de benefícios eventuais e benefício de prestação 

Continuada (BPC); 

� Executar as Conferências Municipais que estão dentro da Secretaria bem 

como fortalecer os conselhos e fóruns como espaço de democratização, 

negociação de consenso e de gestão compartilhada.  

� Qualificar os membros de todos os Conselhos Municipais, que fazem parte 

da Secretaria:  

- Conselho do Idoso;  

- Conselho da Pessoa com Deficiência;  

- Conselho da Mulher;  



- Conselho da Criança e do Adolescente;  

- Conselho de Assistência Social;  

- Conselho de Habitação;  

� Apoiar as iniciativas dos Conselhos municipais e dos Comitês já existentes.  

� Buscar recursos junto ao governo federal para atender a demanda de 

reformas e construção de unidades habitacional na zona rural.  

� Ampliar e fortalecer o Programa Minha Casa Minha Vida.  

� Implantação do Programa de regularização fundiária, com entrega de 

escrituras das unidades regularizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

Nesse setor tem por meta dar continuidade aos programas já existentes, bem 

como desenvolver os seguintes eixos: 

 

1. EIXO: CIDADE DIGITAL E CONECTADA 

OBJETIVO: Implementar ações visando o desenvolvimento econômico e social 

por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação, Acessibilidade e 

Integração. 

� Viabilizar a implantação de "pontos digitais" com acesso livre a internet nas 

vias dos bairros que apresentem maior carência de conectividade. 

� Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 

coletivo. 

� Disponibilizar o maior número possível dos serviços públicos online via 

internet. 

� Criar a aprimorar um portal para facilitar a interação da cidadania digital 

com os dados públicos municipais que vão estar abertos. 

� Buscar recursos e/ou parcerias para implantação de Internet nas 

Comunidades Rurais. 

 

2. EIXO: MOBILIDADE URBANA 

OBJETIVO: Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade priorizando o 

bem estar dos pedestres, com a integração das vias e passeios públicos, de 



modo a enfrentar conjuntamente as causas e os efeitos do desenvolvimento 

urbano. 

� Continuidade no Programa de recapeamento asfáltico no perímetro urbano; 

� Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre 

efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura. 

� Construir, restaurar e requalificar os passeios públicos do Município de 

Vitorino por meio de ações que tenham por objetivo harmonizar espaço de 

trafegabilidade dos pedestres, quer seja por meio da aplicação de paver, 

grama e/ou arborização devidamente planejadas. 

� Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos. 

� Viabilização de Recurso para Construção de Quadra Coberta em Grama 

Sintética. 

� Viabilização de Recurso para Adequação de Espaço para Prática de Skate 

(pista). 

� Viabilização de Recurso para Construção de Portal nos Trevos de Acesso ao 

Município. 

� Construção/Melhoria/Ampliação de Pontos de ônibus específicos na área 

urbana. 

� Buscar viabilização de recursos para obras de infraestrutura de valorização 

do potencial turístico do município como por exemplo “Morro de divisor dos 

ventos”. 

� Buscar viabilização de recursos para Construção de um novo Terminal 

Rodoviário Municipal. 

� Ampliar os serviços de mobilidade urbana ao Loteamento Residencial 

Araucária Park; 

� Melhorias e ampliação de calçadas na cidade, com elaborar de projetos para 

viabilizar recursos junto ao Governo Federal e firmar convênio com o Estado 

no projeto PROGRAMA CALÇADAS DO PARANÁ. 

 

3. EIXO: FORTALECIMENTO ATIVIDADE COMERCIAL E EMPRESARIAL 



OBJETIVO: A prosperidade constante, objetivo fundamental do processo de 

desenvolvimento, é principalmente o resultado positivo das atividades do 

comércio e da indústria, que de forma geral, desempenham um papel crucial 

no desenvolvimento econômico e social de uma cidade. As empresas 

comerciais, grandes e pequenas, formais e informais, proporcionam 

oportunidades importantes no âmbito econômico, do emprego e subsistência. 

Comimplementação de um regime de políticas estáveis é fundamental para 

fomentar e estimular o comércio e a indústria local a funcionar de forma 

responsável e eficiente garantindo o êxito sócio-econômico. 

� Fortalecer e Estruturar Vínculos de parceria com a Associação Comercial e 

Empresarial do Município como ferramenta de desenvolvimento. 

� Continuidade ao Programa de fomento para instalação de novas indústrias, 

quer seja por viabilização de especo físico ou serviços de infraestrutura. 

� Implantação/Ampliação da infraestrutura no parque industrial (Pavimento, 

Água e Energia Elétrica compatível com a expansão das atividades. 

� Propor diretrizes e ações por meio de convênios de cooperação técnica com 

Órgãos Estaduais e Federais de Estradas de Rodagem com finalidade de 

abertura de faixas marginais as rodovias do município, viabilizando acessos e 

se constituindo em um fator de instalação e expansão de novas atividades 

lindeiras às rodovias. 

� Viabilizar parceria com os Governos Estadual e Federal visando construção 

de Portais no Município; 

� Viabilizar recursos para construção de nova rodoviária; 

� Continuidade do programa de recapeamento asfáltico; 

� Viabilizar recursos para implementação de câmaras de segurança em 

pontos estratégicos do Município; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR E AGRICULTURA 

 

Nesse seguimento tem por meta dar continuidade aos programas já 

existentes, bem como desenvolver os seguintes eixos: 

  

1. EIXO: AGRICULTURA FAMILIAR 

OBJETIVO: Desejamos avançar na construção de alternativas de produção 

agrícola de base familiar, como forma de contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento local e regional, e propor serviços de pesquisa, assistência 

técnica e extensão rural analisando com cuidado quais são as possibilidades e 

limitações para avançarmos nessa direção. 

� Fortalecer Programas de apoio e incentivo da permanência do agricultor no 

campo como Programas de Aquisição de Alimentos (PAA e PNAE). 

� Dar continuidade com vistas a ampliação e melhorias nos Programas 

desenvolvidos diretamente na propriedade que viabilizem ao agricultor 

familiar melhores índices produtivos, melhorando assim sua renda, sua 

qualidade de vida, garantindo condições satisfatórias de vida no campo;  

� Ampliação do Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia 

Produtiva da Aquicultura Familiar, integrando além das etapas já propostas, 

outras medidas complementares ao mesmo. 

 

2. EIXO: DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA 



OBJETIVO: Promover o fortalecimento da cadeia produtiva local do leite 

proporcionando o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a 

ascensão profissional dos produtores de leite.  

� Continuidade do acompanhamento de médico veterinário para trabalhos de 

clínica, cirurgias e manejo animal. 

� Orientação e acompanhamento da qualidade de produção do leite visando 

atender normativas vigentes. 

� Continuidade da prestação do serviço de silagem com equipamentos do 

município, com objetivo de ampliação. 

� Continuidade e ampliação dos programas de controle de zoonoses, com 

vistas a melhoria da sanidade agropecuária. 

� Fortalecer e ampliar as Unidades de Referência na Produção de Leite dentro 

dos objetivos do Programa Leite Sudoeste. 

� Manter o fornecimento de nitrogênio líquido para as associações de 

inseminadores. 

 

3. EIXO: ESTRADAS RURAIS E TRAFEGABILIDADE 

OBJETIVO: A conservação e manutenção de estradas rurais de forma 

adequada, além de proporcionar condições necessárias para a trafegabilidade, 

permite a preservação dos recursos naturais, especialmente a água e o solo, 

prevenindo e controlando a erosão, reduzindo sensivelmente o carreamento 

do solo para os cursos d’água. Os problemas decorrentes de estradas rurais 

danificadas comprometem, sobretudo, o desenvolvimento econômico e o 

social das comunidades rurais, pois, além de interferir no transporte de 

insumos, escoamento da produção, prejudicam o acesso à escola, à saúde e ao 

lazer.  

� Priorizar a manutenção da trafegabilidade em trechos prioritários; 

� Contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de 

insumos e safras agrícolas, estimulando a produção. 



� Contribuir para que as comunidades rurais possam ter atendimento às suas 

necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte 

escolar, lazer e abastecimento. 

� Dar continuidade ao Programa Permanente de Manutenção e Conservação 

de Estradas Rurais através da adequação técnica e execução de trabalhos 

dimensionados de acordo com a necessidade de cada local. 

� Viabilizar Recursos para continuidade de Projetos de Pavimentação 

Poliédrica com Pedras Irregulares em trechos prioritários de estradas rurais. 

� Buscar viabilização de recursos para pavimentação asfáltica sobre 

calçamento nas comunidades São Valentin, São Bráz e Caravágio. 

� Buscar viabilização de recursos para aquisição de novas máquinas e 

equipamentos do setor rodoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

Nesse seguimento tem por meta dar continuidade aos programas já 

existentes, bem como desenvolver os seguintes eixos: 

 

1. EIXO: PROTEÇÃO E MELHORIA AO MEIO AMBIENTE 

OBJETIVOS: Com base na Constituição Federal “Art. 225. Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. Dessa forma propomos ações estruturantes que integrem o 

desenvolvimento econômico e sustentável com o objetivo de garantir e 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 

� Pensar a cidade de forma integrada, conectando e integrando os serviços de 

limpeza urbana, arborização pública e conforto ambiental em um único 

sentido. 

� Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais 

desprovidas, de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana. 

� Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais. 



� Propor diretrizes técnicas de recuperação áreas rurais degradadas, 

nascentes e matas ciliares, através do fornecimento de mudas de árvores 

nativas e orientação técnica. 

� Revitalização e ampliação do viveiro municipal – produção de mudas de 

árvores nativas e flores para trabalhos de paisagismo da cidade. 

� Manter/ampliar o programa de proteção de nascentes de água. 

� Dar Continuidade a prestação de serviços técnicos ambientais, como 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenciamentos de Atividades Diversas 

(Piscicultura, Corte Isolado, Aproveitamento de Material, etc).  

� Implementar diretrizes e ações no sentido de assegurar condições de 

cuidado e respeito os animais abandonados, visando o controle populacional. 

� Criar o Selo “Amigos dos Animais” para estabelecimentos comerciais da 

área, clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem 

em parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal. 

 

2. EIXO: SANEAMENTO BÁSICO, LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: Definir critérios para a implementação de políticas públicas 

municipais na área de saneamento, de forma a promover a universalização do 

atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que 

propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita, 

através de ações estruturantes e operacionais referentes ao Saneamento 

Ambiental, especificamente no que se refere ao abastecimento de água em 

quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como a drenagem das águas pluviais. 

� Rediscutir o contrato de concessão com a Sanepar, coordenar e fiscalizar a 

qualidade dos serviços prestados, principalmente quanto a obra da rede 

coleta, transporte, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto 

sanitário, visando atingir um índice mínimo de 80% na sede do município 

(Município/Governo do Estado/Sanepar);   

� Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas 

locais, de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes tanto 



na área de produção quanto de consumo e disposição de resíduos sólidos de 

acordo com os preceitos de Desenvolvimento Sustentável. 

� Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo 

consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 

escolares pública em todos os níveis e das redes sociais. 

� Implantar Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis; 

� Estender/ampliar o sistema de coleta de resíduos sólidos recicláveis nas 

comunidades rurais. 

� Viabilizar Local (Barracão) adequado para separação e destino dos resíduos 

recicláveis, conforme prevê Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

� Implantar Sistema de Abastecimento Coletivo de Água na Comunidade 

Caravágio e Ampliar da Comunidade São Donato, além de buscar instalação de 

novos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

 

Nesse setor tem por meta dar continuidade aos programas já existentes, bem 

como desenvolver os seguintes ações: 

� Criação da Escola de Gestão visando qualificar os servidores para prestar o 

serviço público de qualidade, com implementação de programa permanente 

de capacitação para todos os servidores no âmbito municipal; 

� Criação do Distrito composto por loteamentos Araucária Park e Morada do 

Sol; 

� Viabilização de lombada elevada com preferência para pedestres e/ou 

semáforos entre os loteamentos Morada do Sol e Araucária Park para 

segurança dos moradores da região envolvida; 

� Ampliar a comunicação entre o poder público e a sociedade, através do 

canal transparência e visando receber as reais necessidades e/ou anseios da 

coletividade. 

� Buscar viabilizar a implantação da CIDADE DIGITAL E CONECTADA. 

� Viabilizar junto ao Governo do Estado a inclusão do Munícipio de Vitorino 

na rota do turismo, incluído o Moro Divisor como ponto turístico local. 



� Criar canal de comunicação com os governo do Estado e da União para 

implementar soluções em conjunto para viabilizaras propostas de melhorias 

locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

 

A metanessas Secretarias édar continuidade aos programas já existentes em 

todas as áreas ligadas, bem como desenvolver as seguintes ações:  

� Criar mecanismos para fortalecer a segurança pública por câmeras em 

locais estratégicos no perímetro urbano da cidade; 

� Criar mecanismos visando fortalecer conselho de segurança; 

� Propor e difundir modelos, estabelecer normas, coordenar e acompanhar 

ações voltados para a mobilização da administração público municipal; 

� Implantação de internet gratuita no território do município. 

� Dar continuidade nas demais ações desenvolvidas pelas secretarias, criando 

estratégias que visem a integração pública com a comunidade em geral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é esgotável ao contido no presente PLANO DE GOVERNO, mutável de 

acordo com o anseio da população local! 

 

 


