“BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS”.
PROPOSTAS
COLIGAÇÃO PDT-PT-PROS
ADMINISTRAÇÃO
Criar Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do funcionalismo municipal; visando a
realização de concurso público.
Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados.
Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura.
Reestruturação das Secretarias Municipais, com pessoas capacitadas e valorização das
pessoas do município.
Promover capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais.
Praticar uma gestão inovadora, aberta ao diálogo que favoreça o bom relacionamento
entre o Executivo Municipal e funcionalismo.
Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização
dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público.
Implantar políticas para um Bom Sucesso do Sul, inclusivo e humanizado com uma
mudança do paradigma assistencialista para o de direito.
SEGURANÇA
Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras), nas principais vias de acesso do
Município.
Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança;
Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e
preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade,
saúde, prevenção de acidentes domésticos, acidentes funcionais e campanha permanente
para prevenção de acidentes de trânsito.
Implantar com os órgãos de segurança pública, estadual e federal, que visam o
monitoramento e rotinas de visitas à zona rural para prevenir roubos e garantir a
segurança aos munícipes do setor agropecuário.
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Manter o convênio com a EMATER-PR.
Fortalecer e criar um espaço adequado para a FEIRA- MUNICIPAL do produtor rural.
Implementar a campanha de estímulo ao produtor rural para fomentar a agricultura
familiar.
Adequação do viveiro municipal para o fornecimento de mudas.
Implementar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável que contemple
uma política efetiva de saneamento ambiental.
Apoiar e incentivar as agroindústrias para agregar mais valor aos produtos aqui
produzidos como: Queijo, macarrão caseiro, compotas, conservas, entre outros, além de
dar estrutura técnica.
Implantar o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos no Município, conforme preceitua
a legislação federal.
Aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da
diversificação, mantendo-os no campo com suas famílias, obtendo mais renda e
qualidade de vida.
Educação, Cultura e Esportes.
Ampliar os recursos financeiros para a educação.
Estimular e apoiar capacitação do corpo docente.
Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação e
aquisição de veículos.

Garantir aos estudantes transporte escolar de boa qualidade e segurança preventiva
através de cursos de aperfeiçoamento dos motoristas.
Instituir política de recursos que valorize, respeite e reconheça os servidores com
investimento na qualificação profissional.
Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender as crianças de até
3 anos de maneira gradativa.
Ampliar e adequar as instalações do centro de Educação Infantil Vovó Helena.
Manter a parceria com o Sistema Aprende Brasil
Incluir a distribuição gratuita de um uniforme e um kit de material escolar por aluno da
educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.
Proporcionar merenda escolar de grande qualidade nutricional. •
Apoio no transporte de estudantes universitários
Acelerar a qualificação dos cidadãos ampliando a permanência e anos de estudo da
população, com uma forte articulação com a educação básica e ensino superior
Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável
para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz social
Incentivar e aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva.
Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos
(idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendorismo nas áreas de atividade física,
saúde e esporte.
VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.
Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota
Arborização das ruas e praças da cidade.
Viabilizar o acesso com a malha asfáltica que liga Bom Sucesso do Sul a Francisco
Beltrão, via Comunidade Jacaré em parceria com o Estado e a União.
Manter e recuperar as estradas rurais do Município.
Readequar a rodovia Estadual Dom Agostinho.
SAÚDE
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo
Ampliação do PSF – Programa Saúde da Família através do acompanhamento de
profissionais da saúde em suas residências bem como na prevenção e combate a
endemias. Valorização da medicina preventiva através da Equipe de Saúde e dos
Agentes de Saúde e cumprir a legislação federal.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da
política de atenção básica e da atenção especializada
Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com
ampliação de ações e garantindo material de consumo humano.
Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária.
Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família.
Ampliar os itens da farmácia básica de medicamentos.
Adquirir equipamentos e contratar pessoal especializado para ofertar atendimentos de
Raio X, Ecografias e exames complementares.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fortalecer os conselhos, as conferencias e os fóruns de assistência social como espaços
de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada.
Incentivar as entidades sociais do município, viabilizando cursos, palestras,
treinamentos e encontros.

Fortalecer o atendimento do CRAS com os profissionais exigidos para melhor
desenvolvimento das ações.
Maior incentivo e melhorar o Centro de Convivência para a Terceira Idade, com ações
de saúde, assistência social, psicológica e lazer.
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.
Viabilizar um espaço pra a ACEBSS desenvolver suas atividades de maneira
independente.
Organizar a EXPOSUL, incentivando com grande ênfase empresários de nossa cidade.
Manter e reorganizar a festa do NATAL DE LUZ, envolvendo uma participação maior
da nossa população e reduzindo gastos.
Promover a FESTA DO LEITÃO DESOSSADO, agregando um espaço que valorize a
agroindústria local transformando numa vitrine de negócios imediatos e futuros.
Implantar o condomínio de desenvolvimento e empreendedorismo, cedendo espaço ás
empresas no ramo industrial de serviços, comércio em geral e associações.
Fomento de empresas novas com aproveitamento do potencial local.
Implementar e aprimorar cursos técnicos e de empreendedorismo para todas as faixas
etárias.

