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“BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS”. 

PROPOSTAS DA 

COLIGAÇÃO PSDB-PSL-PSD 

 

PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

  

 Aprimorar o portal da transparência do Município  

 Garantir a correção dos vencimentos dos servidores municipais e reposição do reajuste não 

concedido, por força da Lei Complementar Federal nº 173/2020 

 Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura  

 Manter e aprimorar o programa de segurança aos servidores, com o fornecimento de EPI’s, 

visando preservar à saúde e integridade física dos servidores 

 Promover capacitação e aperfeiçoamento dos servidores municipais  

 Praticar uma gestão inovadora, aberta ao diálogo e que favoreça o bom relacionamento entre o 

Executivo Municipal, Câmara de Vereadores e servidores Municipais  

 Garantir a eficiência, agilidade e respeito no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização 

dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público 

 Ampliar o sistema de sinal de internet gratuita no Município 

 

 

SEGURANÇA 

 

 Implantar e colocar em funcionamento o sistema de vídeo monitoramento (câmeras), nas 

principais vias de acesso do Município 

 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança  

 Utilizar recursos 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 

 

AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

 

 Manter o convênio com a EMATER-PR  

 Fortalecer e criar um espaço adequado para a FEIRA MUNICIPAL DO PRODUTOR 

 Implementar a campanha de estímulo ao produtor rural para fomentar a agricultura familiar 

 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 

 Executar serviços com maquinários do Município para a construção de instalações produtivas 

rurais. 
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EDUCAÇÃO 

 

 Garantir os percentuais mínimos previstos na LDB e ampliar os investimentos na educação. 

 Ampliar a oferta de educação infantil na modalidade creche, gradativamente de acordo com as 

metas do PME (Plano Municipal de Educação) 

 Ampliar as instalações do centro de Educação Infantil-CMEI Vovó Helena, através do 

PAR/FNDE; 

 Construção de uma nova escola através do PAR/FNDE; para implementar o centro municipal de 

alfabetização e ensino em tempo integral; 

 Manter o contrato com a Editora Aprende Brasil, garantindo material didático gratuito a todos os 

alunos matriculados na REDE MUNICIPAL – ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

 Manter o sistema de avaliação HÁBILI e material LETRIX, aderidos no ano 2018 para 

aprimorar e elevar a qualidade na educação; 

 Garantir investimentos em capacitação dos profissionais da educação sempre com vistas a 

melhoria da qualidade de serviço prestado e elevação da NOTA DO IDEB. 

 Manter a distribuição gratuita de uniforme escolar e kit de material escolar para todos os alunos 

matriculados na rede MUNICIPAL – ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

 Priorizar a qualidade da merenda escolar buscando sempre adquirir produtos produzidos em 

nosso município através da agricultura familiar. 

 Incentivar o desenvolvimento de projetos que visem uma participação maior da família em 

parceria com a escola 

 Renovar e manter em boas condições a frota do transporte escolar, garantindo a segurança dos 

estudantes 

 Manter o transporte noturno gratuito aos alunos das faculdades das cidades de Pato Branco e 

Francisco Beltrão 

 Manter o auxílio transporte aos alunos matriculados nas faculdades da região conforme  Lei 

460/2006 

 Adquirir os equipamentos necessários para o laboratório de Informática na Escola Municipal 

Irma Neli 

 Incentivar a realização do festival com os alunos da Escola Irma Neli e CMEI Vovó Helena 

 Manter aulas de musicalização para alunos da rede municipal 

 Capacitar todos os profissionais da educação, anualmente, além das zeladoras, merendeiras, 

motoristas e equipe técnica para atendimento de primeiros socorros, higienização e cuidados 

necessários ao bem-estar dos alunos; 

 

ESPORTES 

 Manter a parceria com a escola furacão e distribuir uniformes do ATHLÉTICO PARANAENSE 

a todos os alunos matriculados na escola de futebol, 

 Organizar viagens para assistir jogos ou participar de “peneiras” do ATHLÉTICO 

PARANAENSE com critérios determinados como frequência e qualidade na participação dos 

treinos; 

 Ampliar a carga horária dos treinos das crianças, 

 Apoiar o esporte amador em competições regionais e estaduais, aumentando a participação dos 

atletas. 

 Promover campeonatos municipais em diferentes modalidades e categorias, 

 

CULTURA 

 Criar o coral municipal infanto-juvenil com os alunos da rede municipal e alunos da rede 

estadual 

 Promover e realizar a tradicional Festa das Mães 
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 Promover e realizar o tradicional evento Natal de luz 

 Revitalização do anfiteatro Cecília Bilan 

 

VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO 

 

 Manter as máquinas em condições de trabalho e sempre renovando a frota  

 Arborização das ruas e praças da cidade 

 Viabilizar o acesso com a malha asfáltica que liga Bom Sucesso do Sul a Itapejara do Oeste, via 

Comunidade de São Cristóvão, em parceria com o Estado ou União 

 Manter e recuperar as estradas rurais do Município 

 Executar o alargamento da ponte sobre o Rio Vitorino, na comunidade de Trinta Voltas 

 Execução e melhoria nas calçadas urbanas 

 Aquisição de terreno para novo Parque Industrial 

 Execução de calçamento com pedras irregulares na cidade e interior 

 Executar o acostamento da rodovia PR-918, em parceria com o Estado 

 Executar cascalhamento de estradas rurais e adequação ou readequação de estradas rurais 

 Execução de pontes e bueiros 

 Substituição das lâmpadas da área urbana por luminárias em LED 

 Viabilizar recapeamento asfáltico de estradas rurais 

 Construção de conjunto habitacional, em parceria com o Estado (COHAPAR) 

 Revitalização e adequação de prédios públicos 

 Revitalização da Gruta Nossa Senhora de Lourdes 

 Revitalização do Cristo da Luz 

 Investimentos no Complexo Esportivo Jose Eleuci Merlo 

 Construção das estações da Via Sacra 

 

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 

conforme 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.  

 Instalar e colocar em funcionamento a nova unidade básica de saúde 

 Construção de Academia da Saúde e Piscina aquecida de hidromassagem 

 Programa Saúde do Trabalhador com atendimento até as 21h, com atendimento duas vezes na 

semana 

 Contratação de um médico odontopediatra para atendimento das crianças 

 Parceria com o SESC para programas de saúde 

 Implantação do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa 
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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.  

 Manter as atividades de promoção da saúde, assistência social, psicológica e lazer para as 

pessoas da Terceira Idade 

 Apoiar as atividades dos Clubes de Mães  

 Ampliação dos projetos e programas ofertados aos grupos do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos do CRAS 

 Estabelecer articulações com a rede não governamental da assistência social, e com outras 

politicas públicas, em especial, saúde, educação, segurança pública e habitação, visando 

solucionar efetivamente as necessidades do setor 

 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e 

pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais, cujo objetivo seja 

erradicação da pobreza 

 Capacitar todos os funcionários da política de assistência social, a fim de assegurar a melhoria da 

gestão, considerando-se todas as instancias do sistema 

 Legalização fundiária dos lotes urbanos 

 Instalar e colocar em funcionamento o Centro de Convivência   

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

 

 Manter e reorganizar a festa do NATAL DE LUZ  

 Manter 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 

 Incentivar o turismo no município  

 Ampliação dos banheiros no Centro de Eventos 

 Executar melhorias no Centro Social do Parque dos Anjos 

Bom Sucesso do Sul, 21 de setembro de 2020. 

 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 

PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO - PSDB 

 

EDSON DE OLIVEIRA 

PRÉ-CANDIDATO A VICE-PREFEITO - PSL 


