
 

PROPOSTAS SETORIAIS E TEMÁTICAS 

GESTÃO 2021 - 2024 
 

 
 

SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR 

 
 Implantar programa municipal “AQUI A FILA ANDA” para realização das 

Cirurgias Eletivas conforme demanda existente no município. (cirurgias que são da 

fila do SUS serão realizadas também com recursos próprios do município);

 Ampliar o horário de atendimento médico nas unidades de saúde do município;
 

 Viabilizar convênio com a Unidade de Pronto Atendimento - UPA com Município de 

São Lourenço do Oeste - SC visando melhor atendimento a população do Bairro 

Araucária Park e região;

 Implantar Programa “Saúde na Hora” viabilizando atendimento médico rápido e 

eficiente reduzindo o tempo de espera;

 Viabilizar aquisição de uma ambulância UTI visando atendimento em tempo 

resposta adequado às situações emergenciais;

 Implantar uma nova clínica de fisioterapia em local amplo e adequado, com fácil 

acesso aos pacientes;

 Ampliar de 2 para 3 as equipes de Estratégia Saúde da Família, mantendo a equipe 

mais perto das pessoas;

 Ampliar de 01 para 2 equipes de Estratégia Saúde Bucal, visando aumento na oferta 

de todos os serviços de odontologia no Centro de Saúde e unidade de Saúde do 

Araucária Park;

 Implantar programa “SAÚDE DO MOTORISTA”, visando ampliar e agilizar o 

acesso às ações e serviços de saúde para a categoria dos profissionais do transporte.

 Implantar uma base de suporte do SAMU no município com a estrutura disponível 

24 horas.

 Manter o convênio com o CONIMS (antigo CRE) visando o atendimento nas 

consultas e exames especializados bem como o fornecimento de medicamentos aos 

pacientes;



 Instituir o Programa “AQUI TEM REMÉDIO” garantindo o fornecimento de 

medicamentos gratuitos à população em geral e ampliando a Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME);

 Melhorar o acesso dos pacientes para que o atendimento seja mais fácil e rápido na 

realização de consultas e exames laboratoriais;

 Manter convênio com o Centro de Reabilitação tendo como beneficiadas as pessoas 

portadoras de deficiência física e/ou com problemas de saúde temporária, com o 

empréstimo de equipamentos como: andadores, cadeiras de rodas, muletas dentre 

outros;

 Implantar programa “ATENDIMENTO HUMANIZADO”, para aperfeiçoamento 

continuado oferecendo aos profissionais de saúde treinamentos e capacitações 

específicas para cada setor com o devido acolhimento, estabelecendo ações e 

serviços condizentes ao atendimento entre o servidor e o cidadão;

 Implantar “ACADEMIA DE SAÚDE” com dois monitores profissionais conforme 

preconiza o Ministério da Saúde;

 Ampliar a abrangência dos Programas de Prevenção de DST – Doença Sexualmente 

Transmissível, bem como dependências químicas como drogas, álcool e tabagismo;

 Ampliar as Ações Educativas de Prevenção e Promoção da Saúde em geral 

envolvendo todos os serviços de saúde pública em conjunto com as Secretarias 

Municipais e entidades Comunitárias;

 Manter todos os programas instituídos pelo Ministério da Saúde;
 

 Implantar programa “BEM ESTAR” com ações visando prevenir a obesidade infantil 

e adulta;

 Manter e ampliar as ações para os grupos de gestantes, grupo de hipertensos e 

diabéticos, grupo de saúde mental entre outros;

 Manter o programa Saúde na Escola - PSE;
 

 Manter e ampliar as consultas para atendimento ginecológico;
 

 Manter e ampliar o Programa Mais Médico;
 

 Manter a Ouvidoria SUS municipal, para a população contribuir com sugestões, 

reclamações e tirar dúvidas;



 Manter todas as ações e serviços públicos de saúde de acordo com as diretrizes da 

Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.

 Implantar iniciativas e ações referentes à vigilância sanitária, saúde do trabalhador, 

vigilância epidemiológica, ambiental visando controle de doenças epidemiológicas 

como a dengue entre outras.

 
 

EDUCAÇÃO E ESPORTE 

 
Eixo – Educação e Qualidade de Ensino 

 

 Criação do Programa “ESCOLA INFORMATIZADA” possibilitando melhorias na 

construção pedagógica escolar com acesso a internet em todos os ambientes.

 Implantar o “PROJETO PROFESSOR CONECTADO”, disponibilizando aos 

professores equipamentos como notebooks e computadores que sejam capazes de 

possibilitar estudo, planejamento e organização de aulas nas escolas.

 Disponibilizar aos alunos equipamentos tecnológicos para utilização em ambiente 

escolar para fins pedagógicos.

 Revitalização e reorganização dos espaços escolares buscando uma melhor 

funcionalidade e aproveitamento pedagógico.

 Implantar planejamento de melhorias contínuas dos espaços educacionais existentes, 

visando à conservação e adequação para um uso contínuo de qualidade, por meio de 

ações municipais e 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).

 Buscar Parcerias junto às empresas privadas do município, com o intuito de 

desenvolver projetos pedagógicos dentro das escolas.

 Implantar Laboratório de ciências visando conhecimento prático pedagógico dos 

alunos.

 Ampliar o número de vagas para crianças de zero a três anos nos CMEI’s municipais 

e de 4 e 5 anos na Pré-escola.

 Implantar o atendimento nas Creches (CMEI) durante as férias escolares.



 Incentivar a Participação da Família no ambiente escolar “ESCOLA PORTAS 

ABERTAS”, incentivando a interação escola-comunidade.

 Manter atualizado o Plano Político Pedagógico, buscando a realidade da comunidade 

escolar e suas necessidades construindo junto ao corpo docente uma proposta 

estudada anualmente.

 Transporte Urbano Específico para crianças dos CMEI’s municipais.
 

  Ampliar o número de vagas para crianças de zero a seis anos com a construção de 

um novo MÓDULO INFANTIL em anexo a unidade da Palmira Dalmolin.

  Dar continuidade a qualidade na Merenda Escolar, ampliando a variedade de 

alimentos orgânicos, sendo estes adquiridos de produtores do município oriundos da 

agricultura familiar, cadastrados na Secretarias da Agricultura;

 Viabilizar gratuitamente uniformes para alunos da rede municipal de ensino.
 

 Adequar o Tempo Integral na rede Municipal de ensino, otimizando tempo e espaços 

das oficinas, para melhor atender a demanda municipal.

 Garantir o Transporte escolar de qualidade a todos os alunos da rede Estadual e 

Municipal do Município.

 

Eixo Desenvolvimento do Esporte 
 

 Disponibilizar e manter treinamento e participação em campeonatos municipais, 

regionais e estaduais.

 Desenvolver atividades referentes a datas comemorativas.
 

 Organizar atividades esportivas que atenda a população nas manifestações 

educacionais, participativa e de rendimento.

 Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a 

manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral;

 Oferecer modalidades esportivas de forma participativa e de lazer para todas as 

faixas etárias;

 Organizar competições esportivas em diversas modalidades, buscando atender o 

maior número de pessoas possíveis;

 Participação em competições Regionais com atletas da base e do força livre;



 Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, visando 

melhoria da qualidade de vida (auto-estima, convívio, integração social e saúde);

 Oportunizar a população conhecer e praticar novas modalidades e conscientizar dos 

benefícios do esporte.

 Revitalizar espaços públicos esportivos.
 

 Incentivo a práticas desportivas como Mototrilha, Pedalada dentre outras.

 

 Organizar juntamente com as Escolas Municipais, Colégio Estadual e APAE, os 

JOGOS INTEGRAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA. O evento ocorrerá em 

Setembro, na semana do dia 07 – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

 Organizar competições a nível regional, com o objetivo de fomentar as escolinhas.

 

 
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E LAZER 

 
 Resgatar o Conselho Municipal da Cultura, Criando Fundo Municipal de apoio à 

Cultura.

 Criar oficinas artísticas culturais (Música, dança, circo, canto, teatro, artesanato, 

banda municipal entre outras da área artística). Apoiar os grupos folclóricos de 

dança, teatro, artesãos, os escritores, bem como os talentos locais nas diversas formas 

de manifestação cultural;

 Manter a Orquestra de Viola Caipira Vitorinense, buscando ações de fomentar a 

música Sertaneja como meio de identidade Cultural Vitorinense.

 Instituir acervo bibliográfico digital criando a Biblioteca Virtual Municipal com livre 

acesso ao acervo pelo cidadão.

 Buscar Recursos para implantação da Casa da Cultura Municipal com resgate da 

história do município.

 Instituir a feira do agricultor e do artesanato com espaço aberto para comercialização 

de produtos confeccionados por clube mães e associações do município.

 Criação do Prato Típico do Município envolvendo todos os segmentos da sociedade, 

visando fomentar o Turismo Gastronômico.

 Manter o FEVIC (Festival Vitorinense de interpretação da canção).



 Estimular e promover a realização dos eventos alusivos ao Natal, Semana cívica, 

Semana do Município, Concurso MISS Vitorino, Semana Cultural implantando o 

calendário de eventos como forma de fomentar os hábitos da participação popular.

 Criação de um comitê administrativo de gestão compartilhada dos espaços físicos do 

CTG e Clube de idosos avaliando o termo de cessão/devolução dos mesmos.

 Valorizar ações que busquem colocar o município no mapa turístico do Estado do 

Paraná, Visando o Morro do Divisor como Marco Turístico Vitorinense.

 Apoiar a utilização dos espaços existentes, com ofertas de atividades de convivência 

para o idoso.

  Ofertar Oficinas voltadas ao Desenvolvimento Intelectual e Recreativo da pessoa 

idosa conforme  interesse individual;

 
 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR E AGRICULTURA 

 

 
No setor rural o objetivo geral é adaptar os Programas de Apoio Específicos já 

existentes a um novo modelo compatível com a necessidade atual, considerando o novo 

cenário, compreendendo que a cadeia e o modelo produtivo também é cíclico e 

naturalmente passa por constantes mudanças, fomentando assim o desenvolvimento 

constante do setor através de ações voltadas ao conhecimento, logística e qualidade de 

vida no campo. 

A proposta está estruturada nas ações já observadas e outras que serão 

desenvolvidas a partir de demandas específicas no meio rural. Pontualmente as 

propostas serão apresentadas para os seguintes eixos. 

 

1. EIXO: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 Fortalecer parcerias com Instituições de Ensino/Capacitação Técnica para 

profissionalização do público rural, voltado ao Jovem Agricultor, Mulheres e ao 

Agricultor Familiar de cadeias específicas.

 Promover a integração entre o ensino a pesquisa e a extensão rural por meio de 

parcerias com instituições de pesquisa e produção de conhecimento.



 Investir na formação de novos canais de comercialização de produtos da agricultura 

familiar a exemplo de implementação da Feira do Produtor e Fortalecimento dos 

Programas de Aquisição de Alimentos (PAA e PNAE).

 Buscar parcerias com a iniciativa privada (modelo público-privado) para fomentar 

atividades específicas como Avicultura, Piscicultura e Horticultura.

 Buscar Viabilização de Recursos para a Implantação de Sistemas de Abastecimento 

Coletivo de Água nas Comunidades que são atingidas em épocas de estiagem, 

prioritariamente na Linha São Pedro e Caravágio.

 Adequar os Programas de Apoio e Incentivo ao Produtor Rural que são 

desenvolvidos diretamente na Propriedade Rural.

 Fomentar o desenvolvimento rural do município, possibilitando o acesso a 

tecnologias produtivas de baixo impacto ambiental, melhorando a qualidade de vida 

e aumentando a renda das famílias

 Buscar a Viabilização do Programa “AQUI SE PESCA” desenvolvido em parceria 

com o governo Federal voltado para abertura de tanques para criação, engorda e 

venda de peixes.

 

 

 
2. EIXO: DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

 

 Promover o desenvolvimento de eficientes sistemas de produção, visando serem 

economicamente rentáveis, social e ambientalmente corretos, buscando a ascensão 

profissional dos produtores de leite.

 Fortalecimento do corpo técnico operacional do quadro municipal para as atividades 

de acompanhamento veterinário voltados a intervenções de clínica, cirurgias, manejo 

e sanidade animal.

 Priorizar programas e campanhas de sanidade animal e controle de zoonoses.
 

 Reativar e prover o funcionamento do Conselho de Sanidade Agropecuária (CSA) 

em caráter deliberativo, como órgão regulador e fiscalizador das ações do setor.

 Formatar os Programas de apoio já existentes prezando pela eficiência, qualidade e 

economia.



 Promover cursos, treinamentos, seminários para produtores, visando a capacitação e 

atualização com enfoque nas tendências do mercado de lácteos.

 

 
3. EIXO: TRAFEGABILIDADE E MODAL RODOVIÁRIO 

 

 Investir na capacitação de operadores de máquinas e equipamentos rodoviários com 

vistas a melhorar a eficiência de operação e a qualidade dos serviços executados.

 Viabilizar recursos para investimentos na renovação a ampliação de máquinas e 

equipamentos rodoviários, prioritariamente escavadeira hidráulica.

 Viabilizar recursos para aquisição de Britador Móvel como alternativa da escassez de 

material para revestimento primário em estradas rurais.

 Adaptar os Programa de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais ao modelo 

atual de trafegabilidade, considerando a modernização de equipamentos agrícolas de 

grande porte que demandam espaço maior de fluxo.

 Viabilizar Recursos para continuidade de Projetos de Pavimentação Poliédrica com 

Pedras Irregulares em trechos prioritários de comunidades que ainda não receberam 

esse investimento.

 Buscar viabilização de recursos para pavimentação asfáltica sobre Pedras Irregulares 

no Interior em trechos prioritários.

 Oferecer condições seguras para o fluxo de insumos e escoamento da produção 

agropecuária.

 Promover a melhoria contínua da malha viária rural municipal e melhorar o tempo de 

resposta ao atendimento de problemas de trafegabilidade.

 Realizar intervenções técnicas nos pavimentos poliédricos de pedra irregular 

(calçamentos) antigos, como aberturas laterais e desconfinamento de bordos, 

evitando desgaste natural.

 Buscar Viabilização de Convênios Específicos para a Substituição de pontes de 

madeira existentes por unidades estruturais mais modernas e seguras.



 

 

DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 
EIXO 1 - INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE COM O MEIO AMBIENTE 

 Elaborar e implementar projetos de Drenagem Urbana, visando identificar os pontos 

críticos de alagamento ou inundação, priorização de ações e obras preventivas.

 Buscar a viabilização de Recursos para Aplicação na Bacia Hidrográfica que 

abastece o Rio Vitorino, com a finalidade de diminuir o volume de escoamento para 

o Curso Hídrico que corta a área Urbana e diminuindo os riscos de alagamentos 

pontuais.

 Revitalizar o Viveiro Municipal de Produção de Mudas de Árvores Nativas; em 

conjunto realizar o “PROJETO VITORINO COLORIDO” para plantio de flores para 

manutenção dos trevos, e distribuição para áreas passíveis de ajardinamento.

 Buscar Viabilização de Recursos para implantação de Parques Urbanos, com espaços 

de integração da sociedade com o ambiente natural.

 Inserir programas de Educação Ambiental como atividades paralelas nas séries 

iniciais.

 Buscar viabilização de recursos para Programa de Proteção de Nascentes e Áreas de 

Preservação Permanente.

 Instituir o Programa Municipal “BICHO TAMBÉM TEM ALMA” para Fomentar 

Ações de Identificação, de Controle de População de Cães e Gatos através de 

intervenções específicas, a exemplo da esterilização cirúrgica e educação para posse 

responsável.

 

EIXO 2 - SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 Buscar revisar as cláusulas contratuais com o Governo Estadual quanto a concessão à 

Sanepar, por descumprimento, buscando ajustes imediatos ao Município.

 Fiscalizar assiduamente o Termo de Concessão quanto aos Investimentos no Sistema 

de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário, rediscutindo em audiência pública o 

cronograma físico.



 Buscar a isenção de tarifas de água para as estruturas públicas municipais como 

medida de redução de custos.

 Implementar na coleta seletiva o ciclo completo de separação, coleta, transporte e 

destinação final de resíduos recicláveis.

 Buscar parcerias com instituições privadas para recolhimento de lixo eletrônico.
 

  Implantar mecanismo de regulação e controle do PLANO DE SANEAMENTO 

BÁSICO, definindo periodicamente as metas para aplicação.

 
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 
 Viabilizar a capacitação todos os servidores públicos da política pública de 

Assistência Social, a fim de assegurar a melhoria da gestão, considerando todas as 

instâncias do sistema descentralizado e participativo.

 Estabelecer articulação com a rede de proteção de políticas públicas, em especial: 

saúde, educação, trabalho e segurança pública, para atender com efetividade à 

diversidade das necessidades dos beneficiários.

 Fortalecer os conselhos e as conferências como espaços de democratização. Apoiar e 

dar subsídios aos Conselhos Municipais: da Pessoa Idosa; da Pessoa com 

Deficiência; da Mulher; da Criança e do Adolescente; de Assistência Social; de 

Habitação;

 Viabilizar convênio com instituições de longa permanência para pessoas idosas e 

instituição de acolhimento para crianças e adolescentes.

 Fortalecer os Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.
 

 Buscar ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, esportes, 

Lazer e Saúde, voltadas prioritariamente a prevenção e a atenção à família.

 Priorizar o atendimento às mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do município;

 

EIXO CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

 Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a garantir a 

integração dos programas de transferência de renda (Benefício de Prestação



Continuada - BPC, Programa Bolsa Família, etc.), para que seja possível ampliar o 

atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 Ofertar ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social 

com famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do PAIF - Proteção e 

Atendimento Integral à Família

 Assegurar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para 

todas as faixas etárias conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS.

 Revisar e aprimorar a Lei de Benefícios Eventuais para melhorar o fornecimento 

destes auxílios.

 Fortalecer os Serviços de Proteção Social Básica.
 

 Implantar programas de geração de renda e economia solidária, definidos 

juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social.

 

 
EIXO HABITAÇÃO 

 

 Buscar viabilização de recursos junto ao Governo Federal e Governo Estadual para a 

implantação de unidades habitacionais em nosso município.

 Viabilizar processo de regularização fundiária das ocupações irregulares e áreas de 

risco, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização das áreas 

ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa.

 Incentivar e desenvolver políticas públicas de apoio para pequenas intervenções de 

reforma, pintura, conservação de edificações de pessoas com baixa renda ( visando 

limpeza e conservação dos terrenos e pequenas casa).

 

 
EIXO EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Criação do Programa “TRABALHO AQUI” objetivando a reintegração de pessoas 

desempregadas ao mercado de trabalho, por meio de articulação, identificação, 

sensibilização e encaminhamento.

 Implantação da “Central de Currículos”, promovendo a interface entre a sociedade e 

a iniciativa privada para a inserção no mercado de trabalho.



 

 

 

EIXO -  CIDADE AMIGA DO IDOSO 
 

  Elaboração de um plano de ações para a terceira idade, usando os meios disponíveis 

para voltar um novo olhar para a pessoa idosa. Fazer do Município um lugar de viver 

com dignidade até o final da vida

 

EIXO - CONSELHO TUTELAR 

 Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços do Conselho Tutelar, 

através de capacitação do quadro eletivo e adequar a estrutura para desenvolvimento 

de suas funções.

 

DESENVOLVIMENTO URBANO INDUSTRIA E COMERCIO 

EIXO - FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA 

 

 Fomentar a Ampliação e Estruturação das Áreas Industriais incentivando a instalação 

de novas indústrias e empresas no município;

 Criação do Programa “ROTA DO PROGRESSO” com o Objetivo de Fomentar 

Ações de incentivo para Instalação de Empresas às margens das Rodovias que 

cortam o município, viabilizando a abertura e acesso das marginais, por meio de 

Termo de Cooperação Específicos.

 Disponibilizar Cursos Técnicos Profissionalizantes para os colaboradores das 

empresas instaladas no município a fim de qualificar a mão-de-obra, fortalecendo o 

setor e impulsionando o crescimento de ambas as classes (investidor e colaborador), 

em parceria com o setor privado e também com SEST/SENAC,SENAI, FIESC e 

FECOMÉRCIO;

  Implantar programa “FALA EMPREENDEDOR” voltado para Empresários e 

Investidores do município (MEI, ME), juntamente com profissionais do SEBRAE e 

com representantes do comércio local.



 

EIXO INFRAESTRUTURA URBANA 

 

 Buscar a viabilização de recursos para obras de recapeamento asfáltico em vias 

urbanas.

 Criação do Programa “ILUMINA VITORINO” com o objetivo de Fomentar Ações e 

Investimentos em iluminação pública moderna e eficiente através de luz de Led e 

diminuir as despesas decorrente de iluminação pública.

 Implantar o Programa “EU-TE-VI”, com instalação de novas câmeras de 

videomonitoramento em pontos estratégicos do Município e modernização de todo o 

atual sistema de monitoramento, ampliando o sistema para o Araucária Park;

 Oportunizar pontos de acesso a internet no Interior e cidade buscando a cobertura de 

todo o perímetro urbano com sinal de rede.

 Buscar a Viabilização de Recurso para a Construção do Paço Municipal envolvendo 

uma nova sede administrativa para a cidade.

 Buscar recursos a Curto prazo para Reformas e ampliações dos Espaços públicos já 

existentes, visando adequações e melhora da utilização dos mesmos.

 Buscar viabilização de recursos para Construção de um novo Terminal Rodoviário 

Municipal.

 Harmonização Viária com o objetivo de melhorar a sinalização vertical e horizontal 

do município, placas e acessos a mais informações, padronização de lombadas e 

redutores de velocidade.

 Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade priorizando o bem estar dos 

pedestres, com a integração das vias e passeios públicos.

 Buscar a viabilização de recursos para obras de calçadas com “paver” nos bairros.
 

  Dar seguimento no Plano de Mobilidade Urbana conforme as exigências da Lei 

nº 12.587/12.

 Buscar a Viabilização de Recursos para a Construção da PRAÇA DA FAMÍLIA, 

composta por espaços modernos de atividades esportivas e lazer, com espaço para 

área comercial para o Bairro Araucária Park.



 

 

EIXO - RETOMADA PÓS PANDEMIA 
 

 Instituir Grupo Multidisciplinar para Elaboração de um Plano de Contingência dos 

efeitos econômicos e sociais pós pandemia com ações de curto e médio prazo, com a 

finalidade de propor medidas mitigadoras e de recuperação econômica local, visando 

diálogo e interação com os munícipes.

 

 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA 

 
 Instituir Reforma Administrativa Geral com novo organograma e organização 

funcional da Administração Pública Municipal.

 Instituir o Plano de Carreira para o Funcionalismo Público Municipal 

regulamentando diretrizes, direito e deveres dos servidores, observando a qualidade 

no atendimento e a prestação dos serviços ao cidadão.

  Viabilizar no âmbito de todas as secretarias a Formação Continuada, Capacitação e 

Qualificação do funcionário público, oportunizando cursos, palestras, treinamentos, 

seminários, promovendo  auto conhecimento, produtividade e a eficiência;

 Instituir o Planejamento com atividade constante da administração, visando 

promover o desenvolvimento do município criando diretrizes, programas e 

procedimentos necessários para melhoria da realidade local.

 Fortalecer as ações de segurança no município reestruturando o CONSEG, criando e 

desenvolvendo projetos de segurança pública.

 Auxiliar no planejamento e na organização funcional das demais secretarias 

buscando integrar e harmonizar as ações em todos os setores da esfera municipal, 

articulando com as demais secretarias implantação de programas de qualidade que 

busquem a produtividade no setor público.

 Implantar o “Central de Controle e Distribuição do Município” onde todo e qualquer 

produto tenha o seu registro no Sistema de Controle de Entrada e saída de materiais, 

integrado com cada Secretaria e Setor da Administração Pública, evitando



desperdício e retrabalho tendo como principal foco a economia e o cuidado com o 

bem e o dinheiro público. 

  Implantar o departamento de Planejamento e Projetos para a Captação de 

Recursos nas Esferas Estadual e Federal, com equipe técnica multidisciplinar;

 Revisão, Adequação e Atualização do PLANO DIRETOR, promovendo o 

desenvolvimento urbano de maneira ordenada, ajustando os indicadores de 

desenvolvimento de acordo com a realidade atual.

 Buscar ações que visem a Criação do Distrito Municipal no Araucária Park com a 

finalidade de torná-lo uma unidade descentralizada com maior propriedade.


