BOM SUCESSO DO SUL
PROPOSTA DOS CANDIDATOS A PREFEITO E VICE
PREFEITO DE BOM SUCESSO DO SUL – 2013/2016
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
Encaminhar Projetos de Leis para Câmara Municipal que visem à
implantação de projetos e programas que propiciem desenvolvimento
econômico e social do Município.
Elaboração de Projetos para todas as áreas de atuação municipal, a fim de
buscar recursos nas esferas Estadual e Federal;
Dar continuidade ao Projeto de modernização da Gestão Pública
Municipal, prezando pela transparência dos gastos e pela correta aplicação
dos recursos públicos municipais;
Dar continuidade à Política de Reestruturação Administrativa
Municipal, com aquisição de equipamentos de informática, mobiliários,
veículos, máquinas e equipamentos;
Realizar controle das despesas públicas, objetivando melhor
aproveitamento de recursos financeiros para ampliar os investimentos em
todas áreas da Administração Municipal;
Cumprimento das metas fiscais exigidas por Lei, quanto aos gastos em
saúde, educação e funcionalismo;

SAÚDE
Dar continuidade ao ESF - Estratégia da Saúde da Família, ampliando
o atendimento nas áreas médica e odontológica, priorizado atenção básica
com saúde preventiva;
Substituir veículos usados por veículos novos e equipamentos para
melhoria no atendimento dos serviços, com qualidade aos usuários;

Garantir a realização de consultas e exames para toda a população,
proporcionando uma melhor qualidade de vida;
Garantir os serviços junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CIMS;
Aprimorar os serviços de vigilância sanitária;
Garantir a distribuição de medicamentos básicos e controlados à toda
população;

EDUCAÇÃO
Substituição de veículos usados e aquisição de veículos novos para a
frota do Transporte Escolar;
Manter o Programa de Transporte e Auxílio Financeiro para
estudantes do ensino superior e técnico para Francisco Beltrão e Pato
Branco, bem como estender o Auxílio Transporte aos estudantes que
dependam de deslocamento diário ou semanal para outras cidades do
sudoeste;
Execução das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação;
Reformar e equipar escolas municipais, objetivando melhoria na qualidade
do atendimento e do ensino;
Proporcionar ótimas condições de trabalho para os professores e
funcionários do Departamento de Educação
Manter parceria com APAE
Promover um ensino de qualidade, objetivando atingir no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB o percentual médio dos
países desenvolvidos;
Manter e ampliar o Programa de Higiene Bucal nas Escolas;
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AÇÃO SOCIAL
Implantar Programa de Atendimento ao Idoso com a contratação de
instrutor físico para seções de exercícios, a fim de contribuir com a saúde,
melhora da autoestima e da qualidade de vida;
Apoio aos Clubes de Mães;
Apoio à Associação dos Idosos;
Apoio à todas as Entidades Sociais do Município
Parceria com a Central das Associações de Produtores no Projeto
Compra Direta;
Aquisição de um veículo para apoio no desenvolvimento dos Projetos
Sociais;
Conclusão da obra do Centro de Referência em Assistência Social –
CRAS e ampliação no atendimento dos serviços;
Dar continuidade ao Programa Pró-jovem Adolescente;
Apoio nas melhorias, reformas e ampliações de Centros Comunitários
das Comunidades do interior do Município.

RODOVIARIO
Viabilizar a construção asfáltica entre Bom Sucesso do Sul a
Francisco Beltrão, via Rancho Alegre a Seção Jacaré, através de convênio
com o Governo Federal.
Realizar Convênio com DER para garantir o acostamento da Rodovia
PR 493, acesso até a PR 918, que liga a Pato branco e a Itapejara d’Oeste.
Construir o calçamento do trecho entre a Ponte do Rio Piracicaba até a
Comunidade de Boa Esperança, na divisa com Itapejara d’Oeste, com
extensão de 9 km.
Construir calçamento no trecho da Ponte do Rio Piracicaba até a
propriedade da Família de João B. Claro, com extensão de 1,0 km.

Dar continuidade ao calçamento da Comunidade de São João Batista
até a comunidade de Trinta Voltas e a comunidade de Tiradentes, com
extensão de 7,0 km.
Garantir o acesso às propriedades rurais com estradas cascalhadas.
Garantir os serviços de terraplenagem para construção de obras que
promovam o desenvolvimento e melhoria das propriedades com o aumento
da arrecadação.
Adquirir caminhões novos em substituição a outros usados.
Adquirir trator de esteira novo, em substituição ao usado.
Adquirir

um Caminhão Tanque de 10.000 Litros, equipado para

molhar as ruas, acompanhar a distribuição de cascalho, rolamento das
pedras e para lançar água à distância para eliminar incêndios.
Dar continuidade ao programa de readequação de estradas rurais.

URBANISMO
Conclusão da Praça Municipal em frente à Igreja Matriz;
Dar continuidade ao recapeamento asfáltico nas diversas ruas da
cidade, buscando recursos junto ao Ministério das Cidades;
Construção de calçadas e passeio com incentivo do município
conforme projeto desenvolvido pelo Departamento Municipal de Obras e
Serviços Urbanos;
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arborização e iluminação da Cidade;
Garantir a conservação dos prédios e demais obras públicas;
Colocar placas de sinalização dos pontos turísticos e dos prédios
públicos, para orientação da população e de visitantes;
Firmar parceria com a SANEPAR para garantir abastecimento
distribuição de água à população urbana;
Montar infra-estrutura para novos loteamento na Cidade;

e

Continuar a renovação da iluminação pública nas principais ruas da
Cidade;
Melhorar o Sistema de Limpeza Pública em ruas, passeios e terrenos
baldios da Cidade;
Promover o aprimoramento contínuo nos serviços de separação e
coleta de lixo.

HABITAÇÃO
Conclusão do Projeto de Habitação Rural com 20 unidades para os
produtores já selecionados e com contratos assinados junto à COHAPAR;
Desenvolvimento do Projeto Vazios Urbanos para construção de casas
a proprietários de terrenos na Cidade, em parceria com o Ministério das
Cidades, COHAPAR e Caixa Econômica Federal;
Locar recursos financeiros no Fundo Municipal da Habitação para o
desenvolvimento de projetos de construção, conclusão, reformas, melhorias
e ampliações de habitações urbanas e rurais, mediante a deliberação do
Conselho Municipal da Habitação.

AGRICULTURA E PECUARIA
Criar programa de incentivo à construção e reforma de açudes, com a
distribuição de alevinos e prestação de assistência técnica, a fim fomentar a
atividade;
Promover a conscientização dos produtores rurais no que concerne à
conservação das estradas vicinais, com a contenção de águas pluviais;
Desenvolver Projetos de Agricultura Familiar. (produção e frutas,
legumes, psicultura, videira, cana-açúcar, carnes e outros).
Garantir a qualidade da genética animal para o aumento na produção
de leite.
Melhorar a pastagem do gado leiteiro.

Garantir a melhoria da infraestrutura das propriedades rurais,
especialmente os produtores de leite, no âmbito das ações do Programa
Leite Bom;
Incentivar o cooperativismo, através da formação de novas
associações de pequenos produtores rurais;
Proporcionar o desenvolvimento de cursos de qualificação em
produções específicas;
Aquisição de ordenhadeiras e tanques de expansão;
Manutenção e modernização do Programa Leite Bom, objetivando a
melhora genética do plantel, aumento da produtividade e qualidade do
produto produzido.
Apoio e assistência nas demarcações topográficas de conservação de solo e
das obras de infra-estrutura nas propriedades rurais;
Apoio aos Produtores da Agricultura, Avicultura, Suinocultura,
Pecuária Leiteira e outras atividades, quanto aos serviços de infra-estrutura
nas propriedades;
Firmar Convênio de Cooperação Técnica com a EMATER;
Inclusão do maior número possível de produtores no Programa Trator
Solidário do Governo Estadual e em outros programas da Secretaria de
Estado da Agricultura e da EMATER/PR;
Inclusão do maior número possível de produtores no Programa Mais
Alimentos do Governo Federal, que consiste na aquisição de tratores e
equipamentos para pequenos produtores rurais, com isenção de impostos,
juros de 2% ao ano e 8 anos para pagar;

MEIO AMBIENTE
Apoio ao Projeto Água e Qualidade de Vida, que consiste na
recuperação e proteção de fontes e nascentes;

Recuperação, proteção e preservação da mata ciliar dos rios em que a
SANEPAR efetua a captação de água para o abastecimento da Cidade e em
outros rios e córregos do Município;
Realizar palestras para crianças, jovens e adultos, com o objetivo de
conscientizar toda a população, quanto à importância de recuperação e
preservação o meio ambiente.

INDÚSTRIA, COMERCIO E GERAÇÃO DE EMPREGOS
Realizar a Campanha Cidadão Nota 10 em parceria com a ACEBSS,
objetivando apoiar o comércio local no aumento das vendas;
Desenvolver o Projeto de Agroindústrias com a implantação de
Pequenas Unidades Produtivas nas propriedades rurais do Município,
criando mecanismos para a atração e implantação de novas empresas e
novos empreendimentos, visando fomentar a economia local;
Aquisição de área para ampliação do Parque Industrial e realizar
melhorias na infraestrutura do mesmo;
Construção de novos Barracões Industriais para concessão de
permissão de uso à novas industrias;
Incentivo aos investidores locais para a construção de barracões
industriais, a fim de suprir a demanda existente;
Valorizar e apoiar à Associação Comercial e Empresarial de Bom
Sucesso do Sul - ACEBSS, no desempenho de suas atividades,
fortalecendo cada vez mais os comerciantes, industriais e produtores rurais
do Município;
Dar continuidade ao projeto de desenvolvimento municipal com a
parceria do SEBRAE/PR e ACEBSS;
Concluir as obras do Centro Municipal de Eventos Jordan Munaretto;
Introduzir no calendário de eventos a comemoração do dia do trabalhador,
com festa dos servidores municipais.

TURISMO
Conclusão da 2ª etapa da Infra-Estrutura Turística da Gruta N. Sra. de
Lourdes, que compreende a construção de Quiosques e Centro de Eventos;
Conclusão da construção do Parque dos Anjos, que compreende:
Lago, Praça, Trilha Ecológica, Área de lazer, Pistas para caminhadas e
Bebedouros públicos com água mineral;
Implantação do Roteiro Turístico Rural e Religioso composto de:
a) Trilha Ecológica, Educativa e Interpretativa;
b) Água Mineral do Portal;
c) Parque dos Anjos – Lago, Praça e Área de Lazer;
d) Centro de Comercialização de Produtos Coloniais e Industriais;
e) Centro de Geração de Rendas – Produtos Manuais e Artesanais;
f) Monumento Turístico Cristo Luz;
g) Fac-símile de Nossa Senhora da Salete da Casa paroquial;
h) Santuário de Nossa Senhora da Salete em Rio Elias, Turismo integrado
com o Município de Renascença;
i) Gruta Nossa Senhora de Lourdes;
j) Cachoeira do Rio Santana;
k) Alambique de Produção de Cachaça Artesanal;
l) Festibom – Festival da Interpretação da Canção de Bom Sucesso do Sul;
m) Exposul – Exposição da Ind. Com. e Agropecuária de Bom Sucesso do
Sul;
n) Festa do Leitão Desossado na Grelha.

TECNOLOGIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Realizar de forma continua na Escola Profissionalizante Cursos de
Treinamento e Capacitação na transformação de alimentos, direcionado

especialmente aos produtores da Agroindústria e a todos os interessados do
Município e da região;

ESPORTE, CULTURA, EVENTOS E LAZER
Fechamento da Quadra Esportiva do Colégio Estadual Castelo Branco
e Escola Municipal Irmã Neli;
Reforma e melhoria no Campo Municipal de Futebol;
Manter e fortalecer o projeto de escolinhas esportivas, oportunizando
a participação de todas as crianças e jovens no esporte;
Realizar e participar em eventos e competições esportivas municipais
e regionais;
Realizar os eventos cívicos.

SEGURANÇA
Realizar em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do
Paraná, ações que promovam a segurança pública do Muncipio;
Pleitear junto a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a
manutenção e substituição de veículos e equipamentos da Polícia Militar, a
fim de dar condições de trabalho aos efetivos.

LEGISLATIVO MUNICIPAL
Manter o trabalho de efetiva parceria com os membros do Poder
Legislativo, com o intuito de não interromper os avanços que o Município
vem vivendo;
Atender as indicações dos vereadores que beneficiem a sociedade de
forma indiscriminada;
Discussão ampla dos projetos que visam o desenvolvimento do
Município.

SERVIDORES MUNICIPAIS
Realizar reuniões bimestrais com todos os Servidores, onde terão
oportunidade de opinar quanto à melhora nas condições de trabalho, bem
como das deficiências e resultados de cada setor;
Promover integração dos Diretores de Departamentos, Chefes de
Divisões e Servidores, visando a realização dos trabalhos de forma
integrada e sintonizada, a fim de aprimorar os serviços prestados à
sociedade;
Motivar, valorizar e respeitar os servidores, incluindo-os como parte
integrante dos resultados que a Administração propiciará à população e ao
desenvolvimento do Município;
Promover capacitação de servidores com a finalidade de aperfeiçoar
seus conhecimentos, objetivando a melhora nos serviços públicos prestados
à comunidade.

