PLANO DE
GOVERNO
Honório Serpa - Paraná
Setembro de 2020.

LUCIANO DIAS E PROFESSOR JOÃO CARLOS

PLANO DE GOVERNO 2021-2024

INTRODUÇÃO
O Plano de Governo que será apresentado a seguir, deverá ser implementado
no município de Honório Serpa – Paraná, será apresentado conforme o trabalho que vem sendo realizado nos últimos três anos e nove meses e, especialmente baseado nos anseios da população, ouvindo atentamente suas necessidades e aprimorado por profissionais de diversas áreas.
O plano se aplica com a finalidade de fortalecer os anseios dos moradores da
cidade e interior com o apoio dos candidatos, equipe técnica e será aplicado
nos próximos quatro anos, ou seja, 2021–2024. Foram elencadas propostas
que irão nortear de forma concreta o desenvolvimento real do município.
Nossa missão é melhorar a cada dia mais o município, tendo como objetivo
estar sempre ao lado da população. Este é o desejo dos candidatos Luciano
Dias e Professor João Carlos.
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GOVERNABILIDADE
O prefeito e sua equipe terão encontros periódicos com a população onde serão
discutidos com detalhes os projetos e investimentos e prestação de contas nas
comunidades;
Criar o organograma de governo dividindo o município em setores para realizar
ações integradas em todas as comunidades;
Gerenciar com responsabilidade e transparência os bens e o patrimônio público;
Conceder anualmente a reposição salarial das perdas inflacionárias aos servidores
públicos buscando a equiparação;
Criar e implantar o plano de cargos e salários para todas as funções de acordo com
as possibilidades financeiras do município;
Manter e ampliar programas de treinamento para os servidores municipais;
Manter atualizado o site da Prefeitura;
Proporcionar ao funcionalismo público direitos assegurados como férias especiais,
enquadramentos e progressões;
Aumentar o abono salarial de R$ 50,00 para R$ 100,00 para os servidores concursados;
Realização de concurso público para contratação de funcionários para suprir as
necessidades atuais de material humano conforme a legislação.
Implantar um sistema de gestão pública otimizada gerando mais desempenho e
economia do poder público.
AGRICULTURA
Fomentar a agricultura familiar através de: Capacitação gratuita para os agricultores, através de parceria com o SENAR e demais parceiros do sistema “S” para profissionalização, principalmente da agricultura familiar.
Fortalecer o programa compra direta e o programa de aquisição de alimento da
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agricultura familiar para merenda escolar estadual e municipal;
Implantar a central de arrecadação da merenda escolar dos produtos oriundos da
agricultura familiar, com duas câmaras frias, veículo pick-up furgão com baú isotérmico, balança, caixas térmicas para o transporte até as escolas, e demais equipamentos necessários;
Barracão para a central de recebimento de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR;
Incentivar a Feira da agricultura familiar de forma contínua e frequente;
Implementar um projeto de piscicultura nas propriedades
Fomento para correção de solo;
Acompanhamento técnico frequente e contínuo para promover a Diversificação da
agricultura familiar;
Subsidiar a realização de exames de brucelose e tuberculose disponibilizando de
profissional veterinário e implantação do laboratório municipal para realização dos
mesmos;
Setorizar o município em no mínimo quatro regiões, para acompanhamento frequente com contratação de um técnico agrícola por região;
Estruturar frota de veículos;
Implantar Programa de Mais Leite;
Buscar recursos Estadual e Federal para desenvolver o programa de habitação rural;
Aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas para equipar as
associações;
Criar equipe exclusiva para desenvolvimento do programa porteira à dentro vinculada ao Departamento de Agricultura
Estruturar equipe do porteira à dentro com retroescavadeira, escavadeira e caçamba (patrulha agrícola);
Incentivar e apoiar a construção de silos para armazenamento de silagem;
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Procurar junto aos órgãos competentes meios para auxiliar a Regularização fundiária rural;
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Manter o número reduzido de alunos por sala de aula para melhorar o resultado no
aprendizado;
Flexibilização no atendimento com previsão de atendimento das 7:30 da manhã às
18:00 horas nos CMEI’s
Implantação de tempo integral no CMEI Anjo Gabriel.
Implantar Plantão de Férias para Atendimento aos alunos dos CMEIS, no período de
férias de julho/janeiro.
Montar um laboratório de informática para os alunos das séries iniciais do fundamental.
Melhorar a sala de apoio e sala de Recurso Multifuncional com materiais didático-pedagógico para uso do professor e aluno com atendimento em contra turno;
Manter merenda escolar com qualidade;
Organização de uma cantina exclusiva para preparo de merenda escolar para
alunos com restrição alimentar, onde tiver demanda.
Distribuição de Uniformes e material escolar de alto rendimento aos alunos.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR
Disponibilizar espaço com Laboratório de Informática para incentivar os cursos
superiores, profissionalizantes e preparatórios em EAD;
Ampliar o valor do auxílio ao transporte de estudantes Universitários e ampliar para
os estudantes de cursos profissionalizantes/técnicos residentes em Honório Serpa;
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Valorização do estudante de ensino médio e universitário através da contratação
de estagiários para prestação de serviços públicos no município;
Criar a Escola da Arte, onde os estudantes da rede municipal e estadual poderão
realizar aulas de música, dança, artes, teatro com professores contratados.
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Propiciar, valorizar e subsidiar a formação continuada dos profissionais de educação (professores, equipe pedagógica, merendeiras, zeladoras, motoristas, vigias e
administrativo);
Fornecer cursos de formação continuada através de parcerias com entidades.
Manter a disponibilização de material didático-pedagógico;
Manter a distribuição de agendas;
Criar Equipe Multidisciplinar (Psicóloga e Fonoaudióloga, psicopedagoga, Assistente
social)
Incentivar e premiar projetos de professores relacionados com a comunidade escolar;
ESTRUTURA FÍSICA
Transformar a estrutura da Escola Municipal Maria Francisca adaptando a mesma
para ser usada como CMEI;
Reorganizar a distribuição dos alunos sendo Berçário e Maternal no CMEI Anjo
Gabriel, Maternal I e II na estrutura do Raio de Luz e Pré I e II na Estrutura do Atual
Maria Francisca dos Santos de forma Integral.
Criar Departamento de Esporte Cultura e Lazer, desmembrando do Departamento
de Educação;
Reforma das estruturas municipais de ensino e reforma e ampliação da escola Reinaldo Fleck;
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Instalação de câmeras nos principais acessos dos CMEI’s e Escolas Municipais;
TRANSPORTE ESCOLAR
Manter o transporte escolar de qualidade, renovando a frota e a manutenção periódica dos veículos;
Oferecer cursos constantes aos motoristas
EDUCAÇÃO E COMUNIDADE
Apoiar os programas e fornecimento de recursos da APAE;
Manter o programa família na escola;
DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
ESPORTE E LAZER
Zelar pelas instalações esportivas existentes, realizando manutenções periódicas.
Execução do Projeto do Parque Ambiental valorizando o ecoturismo ;
Construção de Cancha de bocha oficial carpetada, incentivando os campeonatos
municipais e regionais.
Diversificação de competições esportivas através de campeonatos na zona urbana
e rural;
Realizar campeonatos interfirmas e intercomunidades anualmente;
Criar escolinhas de futebol e parcerias com instituição esportiva, valorizando as
crianças e jovens;
Oferecer apoio técnico e burocrático às comunidades na organização de eventos
esportivos;
Apoio a atletas e artistas do município que representem Honório Serpa em eventos
regionais;
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Renovar material desportivo com aquisição de novos equipamentos;
Buscar recursos junto ao Governo Estadual e Federal para criação de Parque de
lazer;
Implantar Wifi gratuito na praça central da sede e do Pinho Fleck;
Promover e incentivar a pratica de atividades esportivas, recreativas e de lazer;
Criar praças recreativas nos bairros Gramado, Pinho Fleck e Campina;
Revitalização de Praça Central, bairro Cohapar e Tia Chica;
Criar espaços de convivência intergeracional envolvendo crianças, jovens, adultos
e idosos;
Construir a praça radical com pista de skate, parede de escalada, meia quadra de
basquete e espaço multiuso.
Reforma e melhorias na estrutura do atual ginásio de esportes Hermes Garbin.
TURISMO RURAL
Incentivar turismo rural através do mapeamento de potencialidades
Incentivar as propriedades que possuem recursos naturais propícios à visitações,
recreações e explorações comerciais;
Criar rota das cachoeiras, berço das garças e outros pontos turísticos;
CULTURA
Criar agenda Cultural envolvendo a sociedade civil organizada, igrejas e clubes,
integrando e apoiando a cultura local;
Festival Municipal - FESTSERPA
Noite farroupilha
Desfile 07 de setembro
Evento do dia da Mulher
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Confraternização dos idosos – Estratégia Brasil e Honório Serpa Amigos da Pessoa
Idosa
Almoço Porco à paraguaia – Clube União
Mateada Evangélica
Leilão Fazenda 2A
Romaria de Nossa Senhora Aparecida – Linha Bozza
Natal – Noite de Louvor
Oportunizar a formação de grupos de teatro e dança;
Promover noites culturais com talentos do município;
Ampliar a Biblioteca para a criação do Museu Municipal com acervos históricos.
Concurso natal da Família, premiando as decorações natalinas.
Realização da Rua do Lazer com atividades culturais com participação da comunidade.
SAÚDE
Criar a Clínica do bebê;
Atenção integral à saúde através dos programas, voltados à Saúde da Mulher,
Homem e Idoso;
Saúde da gestante, criança e aleitamento materno;
Ampliar e consolidar o ESF (Equipe de Saúde da Família);
Manter do quadro de médicos e profissionais ligados à saúde nas especialidades
(ortopedista/traumatologia, psiquiatra, dermatologista)
Ampliação da carga horaria nas especialidades de pediatria e ginecologia/obstetrícia e urologia;
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;
Investir os recursos da saúde com responsabilidade, evitando desperdícios e maxi-
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mizando resultados para a população;
Priorizar os atendimentos básicos de saúde da zona rural, mantendo os postos de
saúde aberto diariamente;
Reativar o atendimento odontológico nos postos de saúde do interior;
Criar Programa Saúde Bucal, priorizando o atendimento odontológico à crianças e
adolescentes;
Garantir a participação do município nos programas Federal e Estadual para ampliar
os repasses financeiros;
Manter a oferta e oportunizar novos treinamentos e cursos aos profissionais da
saúde;
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E GERAÇÃO DE RENDA
Criar central do trabalhador/empreendedor onde terá atendimento específico às
questões relacionadas ao MEI, Banco Fomento Paraná, vagas e entrevistas de emprego.
Divulgar amplamente todas as licitações através da associação comercial e site
oficial da prefeitura;
Apoio integral e fortalecimento do comércio local, com leis de incentivo para geração de emprego e renda;
Ampliação do parque industrial, alterando a lei para abranger mais atividades.
Criação de programa PAHS – Programa de Aceleração de Honório Serpa, com incentivo fiscal para atrair indústrias para o município.
Implantação do projeto complexo agroindustrial (Fábrica de ração, frigorífico e laticínio);
Manter parcerias com SENAC, SEBRAE, SESI , SENAI para qualificação de mão de obra
e assessoria às empresas e industrias do município.
OBRAS E VIAÇÃO:
Execução do projeto de calçamento com pedras irregulares de Honório Serpa até a
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ligação com o calçamento que liga ao pinho Fleck
Recursos para pavimentação asfáltica de Honório Serpa até o Pinho Fleck, do Pinho
Fleck até a Barragem e da Coamo até Fazenda Menegati;
Amplo plano de melhoria e manutenção de estradas rurais e acessos;
Realizar a manutenção do parque de máquinas;
Manter a participação no Consórcio Pinhais, viabilizando a aquisição de novas máquinas e a implementação dos serviços já existentes;
Buscar recursos para a aquisição de máquinas e equipamentos; escavadeira hidráulica, motoniveladora, rolo compactador, carregadeira e caminhão basculante;
Manter o abastecimento das máquinas e veículos á diesel na estrutura do pátio,
cobrindo e mantendo o tanque reservatório em boas condições de uso;
Buscar recursos para a pavimentação com pedras irregulares na zona rural e
urbana;
Buscar recursos com governo federal e estadual para pavimentação asfáltica nas
vias urbanas que ainda faltam;
Melhorar a sinalização das ruas da zona urbana e rural;
Ampliar o serviço de limpeza pública;
Buscar recurso para aquisição de britador móvel para melhorar a qualidade do cascalho;
Buscar recursos com governo federal e estadual para a ligação asfáltica de Honório
Serpa/Santo Antônio, Honório Serpa/Clevelândia;
Construção de Barracão para maquinários
Executar projeto estrutura física para o DVOP (refeitório, banheiros etc)
Rampas para lavagem e engraxar maquinas
Desvincular a estrutura física do Urbanismo do DVOP.
Aquisição de Mini escavadeira e Mini carregadeira para o Urbanismo;
Aquisição de Caminhão Pipa;
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Maquina extrusora de sarjetas (meio fio).
Desvincular a estrutura física do Programa Porteira à Dentro do DVOP.
Concluir o projeto de arborização
Manutenção da limpeza
Reforma, e instalação de Ponto de ônibus na zona rural e urbana.
Sinalização e faixas elevadas
Implantação de iluminação LED em 100% da Sede e Pinho Fleck.
MEIO AMBIENTE
Reativar o viveiro municipal e ampliar a produção e o fornecimento de mudas;
Auxiliar na proteção de fonte, mata ciliar e programas de conservação de microbacia;
Informar e apoiar os agricultores para o cumprimento do Novo Código Florestal.
Dar continuação à execução da rede de esgoto urbana.
Incentivar, melhorar e ampliar a coleta seletiva de lixo;
Revitalização e arborização das vias secundarias;
Pleitear recursos para a construção de abastecedores comunitários;
Barracão para separação de reciclados.
Coleta regular de Lixo eletrônico.
Projeto mata ciliar (ICMS Ecologico)
Reativar convenio com SANEPAR, poços artesianos (rural)
Incentivar cooperativa de recicláveis através de parcerias.
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PROGRAMAS SOCIAIS
Manter e aprimorar as ações das equipes da Assistência Social;
Melhorar o programa de transferência de renda – Bolsa Família, através de ações
complementares;
Executar os Programas Estaduais e Federais;
Firmar parceria contínua com o SENAR para cursos de qualificação profissional nas
diversas áreas principalmente ao JAA - jovem agricultor aprendiz, bem como a agricultura familiar;
Manter e melhorar o atendimento a idosos, crianças, adolescentes e portadores de
necessidades especiais;
Apoiar e fortalecer o controle social através dos Conselhos Municipais.
Fortalecer o Conselho Tutelar e a Rede de Proteção da Criança e do Adolecente.
Executar o plano Estratégia Brasil Amigo da Pessoa idosa;
Realizar em conjunto com as secretarias de esporte, cultura, saúde e educação
ações que promovam a qualidade de vida do idoso;
Revitalizar e apoiar clube de mães nas comunidades.
Buscar junto à Caixa Econômica Federal, COHAPAR e Governo Federal recursos para
construção de unidades habitacionais em Honório Serpa e Pinho Fleck;
Pleitear recursos com Governo Estadual e Federal para construção de módulos sanitários destinados a famílias em vulnerabilidade socioeconômica;
Implantar roteiro de ônibus nas zonas rurais de forma contínua e permanente
abrangendo nos itinerários de maior fluxo para participação das cursos/oficinas e
atividades promovidos pelo departamento de Assistência Social na sede do município;
Implementar as políticas públicas de atenção à primeira infância através do Programa Criança Feliz;
Adesão e manutenção dos programas Federais e Estaduais existentes e futuros;
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Busca de autonomia familiar através de cursos de formação profissional, em parceria sistema ”S”;
Continuar a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social;
Fortalecer o atendimento à mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência
e idosos.
Disponibilizar atendimento descentralizado da Assistência Social, no Distrito do
Pinho Fleck;
Fortalecimento de programas de inclusão social para pessoas com deficiência ao
mercado de trabalho.
SEGURANÇA PÚBLICA
Reativar, fortalecer, valorizar e apoiar o Conselho Municipal de Segurança;
Acentuar programas de prevenção à violência e monitoramento da segurança;
Manter Parceria com o Estado para manutenção do efetivo da Policia Militar;
Integrar a Defesa Civil buscando voluntários para treinamentos de Brigadistas;
Instalação de câmeras de monitoramento nas principais vias de acessos;
JUVENTUDE
Criar a coordenadoria municipal de políticas para a juventude, que fará a ligação
dos movimentos sociais da juventude com a administração municipal;
Fomentar a implantação do núcleo de jovens empreendedores em parceria com a
associação comercial;
Motivação para o programa Primeiro Emprego, através da contratação de estagiários;
Criar convênio com universidades e SEBRAE visando contratação de estagiários universitários;
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Implantar programa de saúde para a juventude.
Oferecer Oficinas de formação social e cidadã, que propicie a retirada dos jovens
das ruas ;
Criar o espaço da juventude, com opções de lazer e esportes que auxiliem na formação cidadã e moral dos jovens;
CONCLUSÃO
Diante do Plano apresentado anteriormente é de interesse que todas as propostas
sejam aplicadas na sua totalidade, contribuindo assim, para que cada cidadão
possa usufruir das benfeitorias e da melhoria dos serviços públicos, primando
sempre pelo desenvolvimento sustentável do município. Cientes que teremos
muito trabalho à frente, juntamente com uma equipe preparada e capacitada conseguiremos atingir o objetivo, onde a população tenha voz e vez para que seus
anseios sejam conquistados.
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