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• Construção de salas de aula e demais estrutura física para implantação 
da escola em tempo integral;
• Aquisição móveis, utensílios e equipamentos para escolas municipais;
 • Aquisição de ônibus para transporte escolar;
 • Aquisição de ônibus para transporte de doentes para Londrina e região;
 • Aquisição de equipamentos para o hospital municipal e unidades básicas de saúde;
 • Reforma e Ampliação de escolas da rede municipal de ensino;
 • Reforma do estatuto e do plano de cargos, carreira e salários dos servidores públicos municipais;
 • Construção de Biblioteca Municipal;
 • Instalação de câmara de vídeo monitoramento em diversos pontos da sede e distritos do município;
• Implantação da rede digitais nos prédios e logradouros públicos e pontos de acesso público a internet;
 • Aquisição de maquinas e equipamentos e construção de barracão para instalação de 
processo de seleção e tratamento de resíduos sólidos e adequada operação do aterro sanitário;
 • Identificação dos lotes das Chácaras e coleta de lixo 2 vezes por semana;
 • Subvenção as escolas Estaduais para melhorias;
 • Desenvolver programas de estágio em todas as áreas da prefeitura;
 • Execução de ciclovia ligando o município ao frigorifico de filetagem de peixe;
 • Abertura e prolongamento da Rua Aurora;
 • Implantação de paisagismo da AV. J Aves de Lima e instalação de relógio totem;
 • Reforma do Coreto;
 • Pista de Motocross;
 • Instalação de letreiro # Eu Amo Alvorada;
 • Construção de Sala e Deposito da Fanfarra;
 HABITAÇÃO
 • Desapropriar e adquirir terrenos para conjuntos habitacionais e realização de obras;
 • Dar continuidade a política habitacional do Município, objetivando a solução da carência habitacional;
 • Criar programa habitacional municipal para atender famílias de baixa renda, em parceria 
com a União, Estados e Sindicato dos Servidores Municipais;
 • Construção de casas de moradia destinada aos funcionários Municipais;
 • Implantar regularização fundiária e de unidades habitacionais em todo território do município;
 SANEAMENTO
 • Ampliar a captação e rede de distribuição de água;
 • Construir rede domiciliar de coleta de esgoto sanitário;
 • Aquisição de bens móveis e imóveis;
 • Perfurar poços semi artesianos em imóveis de propriedade do município;
 • Promover a instalação de hidrômetros;
 • Construção de dependência para depósitos;
 • Construção de reservatório de água; divulgando o Município e seus recursos naturais, em 
conformidade com as suas características;
 • Promover o turismo no Município com a construção de locais próprios para seu aproveitamento;
 • Aquisição de bens móveis e imóveis;
 • Instalação de hidrômetros em todas as residências;
 • Efetivar parceria e concessão e serviços de abastecimento e saneamento;
 • Amortização da dívida pública;
 • Pagamento de precatórios, requisição de pequeno valor e PASEP;
 • “Construção” de poço semi-arteseano;
 • Construção de reserevatorio de agua na vila rural;
 • Reativar os poços semi-arteseanos que se encontram desativados;
 • Ampliação do reservatorio;
 • Construção de estação de tratamento da agua nos loteamentos (chacaras);
 • Aquisição de veiculos;
 • Aquisição de uma maquina retroescavasdeira;
 • Compra de materiais  para os loteamentos;
 • Aquisição de maquina de envasamento de embalagem;
 • Aquisição de equipamento para tratamento de agua;
 • Aquisição de bombas (monofasicas e trifasicas);
 • Aquisição um veiculo equipado para limpar fossa;
 • Promover o treinamento dos funcionarios;
 • Elaboração do mapeamento das redes de abastecimentos;
 • Reforma e implantação de registros de desligamento de rede de abastecimento por bairros e quadras;
 • Implantação do plano de cargos, carreiras  e salarios individual desta autarquia;
 • Promover concurso público;
 • Contratação de bioquimico;
 • Aquisição de laboratorio bacteriológico;
 • Execução de dividas ativas do SAAE;
 • Refis de dividas ativas;
 • Plano diretor de saneamento;
 • Associação a consórcios intermunicipais;
 • Implantação, melhorias e ampliação da rede de abastecimento de água no Assentamento Iraci Salete;
 • Aquisição de equipamentos e ferramentas;
 • Aquisição de EPI e uniformes;
 • Aquisição de caminhão caçamba;
 • Construção de nova sede administrativa do SAAE;
 • Aquisição de Mine Escavadeira;
 • Perfuração de poços semi artesianos no “Assentamento Iraci Salete”;
  GESTÃO AMBIENTAL
 • Realizar a manutenção do conselho municipal do meio ambiente CMMA;
 • Criação do Código Ambiental do Município;
 • Aprimoramento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PIGRSU);
 • Adequar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais Vigentes;
 • Criação de cargos específicos voltados à área ambiental;
 • Ampliar a equipes de fiscalização ambiental;
 • Aquisição de veículo utilitário para Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
 • Implantação de rede de esgotos sanitários e estações elevatórias de recalque e lagoas de 
tratamento dos efluentes;
 • Interditar todos os esgotos clandestinos que se utilizam da rede pluvial para serem lançados 
na represa e também os resíduos de oficinas mecânicas e lava-rápidos; regulamenta e exigir a construção 
de fossas sépticas, com subsídio de construção para famílias em estado de vulnerabilidade econômica;
 • Aplicar o Plano Municipal de Saneamento;
 • Promover a integração das secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente para ações 
e medidas de fiscalização e prevenção sanitárias/epidemiológica, bem como todas demais áreas volta-
das ao saneamento e prevenção;
 • inclusão da disciplina de educação ambiental, na grade curricular municipal de professores e alunos;
 • Capacitação de professores do município para implementação de prática voltadas a Edu-
cação Ambiental nas Escolas (públicas e Privadas);
 • Promover educação ambiental para entidade vinculadas ou não a administração pública, 
tais como escolas, igrejas, associações e demais segmentos;
 • Instalação de placas informativas e educativas, coletores de resíduos em escolas, órgãos 
públicos, parques e locais de grande fluxo de pessoas;
 • Promover educação ambiental junto à comunidade, através de campanhas regulares de 
conscientização, com utilização de materiais gráficos e audiovisuais;
 • Promover educação ambiental junto às associações, entidades civis (grupo de idosos) 
Organizações Não Governamentais (ONG) e outros;
 • Rever código tributário ao que se refere a despesas com limpeza pública;
 • assistência subsidiária continuada aos catadores de lixo reciclável, visando a estrutura-
ção, formalização e qualificação dos mesmos;
 • Construção de barracão adequado para instalação da Coleta Seletiva do município;
 • Aquisição de equipamentos para auxílio na separação dos materiais oriundos da coleta seletiva;
 • Aquisição de veículos para Projeto de Coleta Seletiva;
 • Aquisição de equipamentos industriais e matérias que possibilitem agregar valor aos resí-
duos obtidos pelos catadores;
 • Estender a coleta de resíduos reciclados às chácaras de lazer do município e regiões distritais;
• Estabelecer pontos de coleta (rejeito, orgânico e reciclável/reutilizável) em locais estratégicos, tais como 
terrenos baldios, entrada de loteamentos de lazer, sítios, vilas e demais acessos coletivos;
 • Realização de Parcerias ou Subvenções econômicas à Ass. De Catadores de Materiais 
Recicláveis do Município;
 • Manutenção do plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (PIGRSU);
 • Atualização do PIGRSU;
 • Regulamentar a separação dos resíduos nas fontes geradoras (Industrial, comercial, agrí-
cola de qualquer natureza e residências);
 • Construção de novo aterro sanitário, adequado às necessidades do município;
 • Manutenção e Ampliação da Unidade de transbordo;
 • Promover parceiras público privado para transporte e destinação final dos resíduos sólidos Urbanos;
 • Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC;
 • Construir local apropriado para destinação de resíduos provenientes da construção civil;
 • Estabelecer, consórcios, parcerias públicas ou público/privada para destinação correta 
dos resíduos sólidos do município;
 • Criar Política Municipal de Logística Reversa de Produtos;
 • Aquisição de caminhão (ões) compactadores e demais equipamentos necessários para 
coleta de lixo municipal;
 • Prever em certames licitatórios a exigência de práticas de logística reversa para resíduos perigosos;
 • Prever nos editais de licitação a exigência de produtos/serviços que atendam rigorosa-
mente as normas ambientais vigentes;
 • Aquisição de equipamento para processamento de entulhos proveniente da construção 
civil para reaproveitamento na pavimentação de estradas rurais;
 • Manutenção do(s) equipamento(s) para processamento de materiais proveniente de po-
das e cortes de árvores;
 • Construção de usina (s) de compostagem, para aproveitamento dos resíduos oriundos de 
podas e erradicação de matéria vegetal;
 • Instalação e manutenção de coletores de resíduo em pontos turísticos, áreas públicas e 
demais locais com grande fluxo de pessoas;
 • Possibilitar a terceirização dos serviços de coleta de lixo comum e reciclado;
 • Construção de abastecedores públicos de água para agricultores do município;
 • Reativação do viveiro municipal, visando a produção de espécies nativas, exóticas, bem 
como promover parcerias com entidades público/privada para subsídio do mesmo;
 • Recompor a mata ciliar em nascentes, olhos d’água, córregos, ribeirões, rios e lagos do 
município, bem como promover a manutenção das matas ciliares existentes;
 • Regulamentar através de Lei e aprimorar parcerias com proprietários rurais, para criação 
RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural);
 • Repassar o ICMS ecológico dos RPPNs para aplicação a área ambiental;
 • Criação de Parques Municipais;
• Financiar com recurso do ICMS ecológico, áreas a serem destinadas a Criação de Parques Municipais;
 • Confecção e Implantação do plano municipal de arborização e paisagismo, promovendo 
ainda a substituição de árvores, quando necessário;
 • Supervisionar a manutenção da limpeza em torno das áreas públicas, para minimizar os 
possíveis impactos ambientais causados pela prática;
 • Promover a fiscalização e a conscientização dos produtores rurais locais, de forma a 
mitigar os riscos de impactos ambientais provenientes do uso incorreto dos recursos;
 • Promover ações voltadas ao uso sustentável do solo;
 • Promover política públicas voltadas a proteção dos recursos hídricos;
 • Programa de proteção a fauna e flora nativa;
 • Programas de controle de animais silvestres e doméstico em estado de vulnerabilidade;

Social (CREAS, Integração, CRAS e Esperança do Norte);
 • Adequar e reformar instalações para pessoas da terceira idade;
 • Contribuir nas ações do Conselho Tutelar;
 • Construir, reformar e ampliar instalações na área de proteção especial para crianças e adolescentes;
 • Organizar grupos da terceira idade, gestantes;
 • Aquisição de ônibus para Assistência Social, para realização de atividades culturais e de 
lazer com crianças, adolescentes e idosos atendidos nas atividades;
 • Aquisição de imóveis, mobiliário, materiais eletro e eletrônicos e didáticos para realização das oficinas;
 • Desenvolver o Programa Criança Feliz;
 • Ampliar a rede de prestação de serviços a comunidade;
 • Buscar recursos para manter e ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV);
 • Implantar Plano de Carreira, Cargos e Salários aos trabalhadores do SUAS de acordo com 
a NOB – RH/SUAS;
 • Melhorar condições para formação e qualificação aos trabalhadores do SUAS;
 • Implantar individualmente ou através de consórcio/subvenção o CREAS (Centro de Refe-
rência Especial de Assistência Social);
 • Construção e/ou locação de espaço físico para implementação e funcionamento do CRE-
AS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social);
 • Concurso Público destinado à contratação de recursos humanos para implementação e 
funcionamento do CREAS, conforme NOB-RH SUAS, CRAS e Secretaria de Assistência Social;
 • Implantar hortas comunitárias;
 • Definir e buscar parcerias para cumprimento de medida socioeducativas e prestação de serviços;
 • Implantar atividades e programas para cumprimento de medidas socioeducativas e pres-
tação de serviços;
 • Manter e ampliar atendimento jurídico às famílias carentes;
 • Ampliar Programas Habitacionais;
 • Manter o Programa Leite das Crianças;
 • Implantar programas/projetos/benefícios para atendimento da Assistência Social;
 • Subvenção para Entidades, Associações e Organizações Sociais e Organizações Não-
Governamentais, cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
 • Manter parceria no atendimento social e orientação ao Programa de Habitação Rural;
 • Buscar e estabelecer parcerias com empresas para desenvolver oficinas com usuários da 
Assistência Social;
 • Recadastrar, incluir e excluir os usuários e as famílias (CADÚNICO);
 • Encaminhar, informar e acompanhar as pessoas que necessitam do Benefício de Presta-
ção Continuada – BPC;
 • Aporte financeiro e apoio na participação e realização das Conferências e manutenção dos 
Conselhos Municipais (CT, CMDCA.CMDPI, CMAS);
 • Contratação de pessoal para o funcionamento do CRAS (Psicólogo e Assistente Social) 
através de PSS;
 • Atender os benefícios eventuais previstos em lei e/ou decretos;
 • Manter e ampliar programas de atendimento as gestantes e puérperas em parceria com 
outras secretarias;
 • Ativar e fortalecer o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, garantindo os direitos dos 
idosos de acordo com o Estatuto do Idoso;
 • Aquisição de veículo para uso exclusivo da Assistência Social;
 • Acompanhamento e auxílio nas atividades desenvolvidas nas entidades CCI – Centro de 
Convivência dos Idosos;
• Promover e custear a participação dos Conselheiros em cursos de capacitação dos Conselhos Municipais;
 • Atendimento as solicitações do Ministério Público; 
 • Atender as famílias em caso de calamidade pública, através de medidas emergenciais;
 • Regularizar doações de terrenos no cemitério municipal para famílias em vulnerabilidade social;
 • Auxílio para manutenção da Casa de Apoio Sagrada Família; 
 • Construção da Sede de Secretaria Municipal de Assistência Social para abrigar a secreta-
ria e órgão gestor, atendendo a norma de desvinculação do CRAS;
 • Locação da sede do Conselho Tutelar;
 • Construção da sede do Conselho Tutelar;
 • Construção de quadra poliesportiva coberta e fechada, com estrutura de banheiro, cozi-
nha/lanchonete, vestiários, arquibancada e almoxarifado nas dependências do CRAS;
 • Reforma e aquisição de estrutura de cobertura de lona de circo para o anfiteatro do CRAS, 
para utilização das oficinas;
 • Manter parceria/adesão aos programas do governo federal e estadual;
 • Construção/ou locação de sede do CRAS no Distrito Esperança do Norte;
 • Manter dotação orçamentária e cadastro de famílias no Família Acolhedora para acolhi-
mento de crianças e adolescentes do município;
 • Manter ações do Plano Intersetorial do Cadastro Único e Bolsa Família;
 PREVIDÊNCIA SOCIAL
 • Manter os encargos com inativos e pensionistas;
 • Manter de Fundo de Previdência Própria aos servidores municipais;
 • Tomar medidas judiciais e administrativas para rever confissão de dívida para com o INSS e o FGTS;
 • Manter contribuição PASEP;
 • Revisar as dividas consolidadas;
 • Ampliar a seguridade dos servidores;
 • Repactuação das políticas assistenciais;
 • Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
 • Implantar comissão para fiscalizar os rendimentos do fundo;
 • Aquisição ou construção de sede própria;
 • Aquisição de veiculo;
 • Treinamento e capacitação dos servidores;
 SAÚDE
 • Ampliação e ou reforma de Unidades Básicas de Saúde;
 • Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades básicas de saúde;
 • Implementar o Projeto de Avaliação de Custos em Saúde, visando otimização dos recur-
sos aplicados na Rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde;
 • Aquisição de ambulâncias, van com acessibilidade e micro-ônibus com acessibilidade;
 • Implantar programa assistencial de distribuição de medicamentos não fornecidos pela 
atenção básica da rede de saúde do SUS, as pessoas previamente cadastradas, com atenção preferen-
cial as pessoas idosas, crianças e gestantes, em valores mensais a ser definidos na lei orçamentária;
 • Construção, adaptação e locação de prédio próprio para administração da Secretaria de 
Saúde e ou Fundação Municipal de Saúde;
 • Aquisição de móveis e equipamentos para sede administrativa da Secretaria ou Fundação 
Municipal de Saúde;
 • Convênio e ou contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializa-
dos, na forma da lei;
 • Disponibilizar exames preventivos de doenças crônicas;
 • Implantar programa de resíduos sólidos em saúde;
 • Implantar cargos e salários de servidores públicos da saúde;
 • Rastreamento de mulheres para as ações de controle do câncer do colo de útero nas APS;
 • Ampliar a razão de mamografias realizadas no público-alvo;
 • Reduzir gravidez na adolescência com Projetos e Palestras em escolas; Campanha e 
distribuição de preservativos femininos e masculinos;
 • Realizar no mínimo 7 consultas pré-natal; realizar duas consultas de puerpério, sendo uma 
em até 7 dias após parto;
 • Incentivar e ampliar programas de prevenção do município em odontologia para crianças 
e terceira idade; manter a escovação nas escolas municipais;
 • Adquirir por meio de Consorcio Paraná Saúde e/ de licitações próprias os medicamentos 
de REMUME em conformidade com a programação específica da área técnica;
 • Aquisição de veículos para Endemias;
 • Assinar e manter contrato de adesão com Consórcio Paraná Saúde para aquisição de 
materiais e insumos;
 • Elaborar Projeto de Disposição Funcional com redistribuição de cargos e funções;
 • Instituir programa e protocolo para sistema de fornecimento de medicamentos;
 • Implantar programa de Controle de Zoonoses de acordo com a lei, (de PET’s);
 • Instituir programa e protocolo de atendimento de fraldas descartáveis a idosos;
 • Definir e implantar programa com protocolo de atendimento e fornecimento de insumos 
(material) e medicamentos;
 • Investir no Programa Saúde da Família (PSF), com tablets e outros para cadastramento de famílias;
 • Adquirir e ofertar 2 veículos para locomoção de PSF;
 • Adquirir veículos para Secretaria ou Fundação Municipal de Saúde;
 • Manter contrato com CISMEPAR e aderir a novos programas junto a esse órgão;
 • Reformar e ampliar o prédio Centro de Fisioterapia;
 • Adquirir novos equipamentos para o laboratório municipal;
 • Implantar monitoramento por câmera nos prédios da Fundação Municipal de Saúde;
 • Restruturação do NASF com novos técnicos e equipamentos;
 • Aquisição de ônibus e ou micro-ônibus para transporte sanitário;
 • Aquisição de novos equipamentos para o Hospital Municipal;
 • Parcelamento da Dívida e Convênio com SAMU e Central de Regulação de Leitos e o 
Município de Alvorada do Sul – Pr. Com o Município de Londrina por intermédio da Fundação Municipal 
de Saúde de Alvorada do Sul, conforme Lei nº 2.374/2017 de 30/08/2017;
 • Implantar o protocolo para aquisição de formulas hipoalérgicas para pacientes com aler-
gias a proteína do leite de vaca.
 • Implantar o protocolo clínico para dispensação de formulas nutricionais para dieta integral; 
 EDUCAÇÃO
 • Aplicar anualmente o índice de correção do piso salarial nacional, sendo estendido a todos 
os níveis que compõe a tabela de vencimento do Plano de Carreira dos professores municipais;
 • Promover grupos de estudos e formação continuada para os docentes;
 • Garantir programas de qualificação de pessoal e avaliação de desempenho;
 • Promover concurso público para professores de Educação Infantil, com carga horária de 
06 horas diárias;
 • Promover concurso público para professores de Ensino Fundamental, com carga horária 
de 04 horas diárias;
• Promover concurso público para técnicos: Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Educação Física;
 • Promover concurso específico para Pedagogos;
 • Obter recursos para a manutenção básica das escolas, através de subvenções, dando 
autonomia para estas escolas realizarem suas manutenções e aquisições;
 • Manter formações continuadas que contemplem as necessidades apresentadas no decor-
rer do contexto educacional;
 • Desenvolver projetos com parcerias para desenvolvimento e melhoria do processo ensino
-aprendizagem;
 • Implantar gradativamente a Educação em tempo integral;
 • Construir, reformar e ampliar unidades escolares;
 • Adequar arquitetonicamente todas as instituições escolares para garantir a acessibilidade 

e permanência dos alunos com deficiência;
 • Garantir que todos os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e altas habili-
dades ou superdotação sejam atendidos em escolas de ensino regular e ainda pela Equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Educação (pedagoga, psicólogas e fonoaudiólogas);
 • Promover a reforma ou construção de espaços diferenciados para atividades culturais e 
esportivas como forma de promover atividades articuladas com a escola;
 • Adquirir, adequar ou locar imóveis para realização de atividades do Programa Mais Educa-
ção e da Escola em Tempo Integral;
 • Construir, reformar, cobrir quadras esportivas das unidades escolares;
 • Adquirir bens móveis e imóveis que se façam necessários para o bom desempenho da educação;
 • Construir, adquirir ou adequar um espaço para a Biblioteca Pública Municipal;
 • Construir, reformar ou ampliar as Bibliotecas Escolares;
 • Adquirir acervos para as Bibliotecas;
 • Promover a participação dos alunos em olimpíadas propostas pelo MEC e por universidades;
 • Realizar convênios com universidades para a promoção de cursos de extensão e consultorias;
 • Adquirir materiais didático-pedagógicos adequados para todas as instituições escolares;
 • Manter, reformar e ampliar a frota do Transporte Escolar;
 • Possibilitar a contração de monitores para assistir as crianças durante o transporte escolar;
 • Ampliação das cozinhas e refeitórios nas escolas;
 • Adquirir equipamentos, mobiliários, parques, muros, grades, jardins para as instituições escolares;
 • Implantar salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado e 
promover formação continuada para os profissionais que atendam essa demanda;
 • Adquirir Laboratórios de Informática para todas as instituições escolares;
 • Garantir o acesso a banda larga, a rede mundial de computadores nas escolas da rede pública;
 • Criar hortas escolares;
 • Ofertar aos professores da rede municipal de ensino Notebooks para utilização em pesqui-
sa, planejamento em sala de aula e para sua própria formação;
• Manter a pactuação, a nível federal com o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa;
 • Manter a parceria com o Projeto Escolinha Furacão;
 • Assegurar a universalização de acesso à Educação Infantil, na etapa da pré-escola, para 
todas as crianças de 4 e 5 anos de idade;
 • Garantir a oferta e o acesso com qualidade na Educação de Jovens e Adultos;
 • Assegurar que seja ofertado o benefício descrito na Lei 2.037/2014 a todos os estudantes universitários;
 • Atender aos padrões exigidos no CAQi (Custo-Aluno-Qualidade inicial), calculado com base 
nos respectivos insumos indispensáveis ao processo ensino-aprendizagem, reajustando-o progressivamente;
 • Equipar os ambientes de todas as unidades escolares com ar condicionado e lousa digital;
 • Adquirir um veículo com câmara fria para atender a distribuição da merenda escolar de 
todas as unidades escolares;
 • Adquirir um veículo para atender a Secretaria Municipal de Educação;
• Promover eventos para confraternizações e socialização entre os envolvidos na educação do município;
 CULTURA
 • Implementar com recursos materiais e humanos os espaços culturais já existentes na cidade;
 • Desenvolver programas, projetos e pesquisas visando o estabelecimento de uma política 
de preservação do patrimônio artístico, cultural e histórico do município;
 • Criar o arquivo público municipal;
 • Promover exposições na Casa da Cultura;
 • Proporcionar condições para melhorias e manutenção da Banda de Música Municipal;
 • Criação de museu do município;
 • Incentivar a Fanfarra Municipal;
 • Criação de escola de teatro, circo, música e outras artes;
 • Manter o Sistema Nacional de Cultural;
 • Promover eventos nos dias de datas comemorativas;
 • Promover show da virada;
 • Formar o conselho municipal de cultura;
 • Criar do fundo municipal de cultura de 1% dos orçamentos municipal;
 • Criar escolas de balé, teatro, música e artesanato;
 • Criar festivais de música, teatro, música, gastronomia, festa das nações;
• Criar concursos de literatura, contos e poesias, desenhos e pipas;
 • Criar barracão de oficinas de artes e esculturas;
 • Realizar carnaval de rua;
 • Promover orquestras das cidades da região;
 • Realizar show comemorativo;
 • Programação cultural no aniversário da cidade;
 • Montar a casa do Papai Noel;
 • Promover parcerias com outras secretarias;
 • Subsidiar grupos e empresas culturais no município;
 • Promover a decoração natalina e de páscoa de espaços, vias e prédios públicos;
 • Promover a decoração natalina e de páscoa de prédios e espaços privados considerados turísticos;
 URBANISMO E INVESTIMENTOS
 • Aquisição de bens móveis e imóveis;
 • Dotar de infra-estrutura básica a zona periférica da cidade;
 • Elaborar e executar projetos arquitetonicos e complementare de engenharia;
 • adquirir equipamentos para modernizar e melhorar o sistema de sinalização, controle e o 
fluxo do tráfego urbano de veículos;
 • Abrir, adequar, alargar, duplicar e construir galerias de águas pluviais;
 • Abrir novas vias hurbanas ou vicinais;
 • Pavimentar vias hurbanas ou vicinais;
 • Recaperar vias hurbanas ou vicinais;
 • Reformar e ampliar Posto de Saúde Nivaldo Grange;
 • Reforma e ou ampliaçã do CRAS (antigo prédio do irmão Caçila);
 • Reforma e aou apliação do CCI;
 • Reforma do Paço Municipal;
 • Revitalização do Lago 3;
 • Projeto de executivo de infraestrutura parque industrial como pavimentaçao, sinbalização, 
iluminação entre outros;
 • Projeto arquitetônico Barracão Industrial;
 • Prolongamento e Alargamento da Avenida J. Alves de Lima, com ampliação e infraestrutura;
 • Ampliação do sistema de Abastecimento dfe Água;
 • Execução pliesportiva na escola Chapelzinho e Semente do saber;
 • Projeto de Acesso com trevo na rodovia e PCA do frigorífico de filetagem de peixes;
 • Promover melhoramento de praças, parques, vales e córregos;
 • Atualizar o Código de Postura, adequando a realidade do município;
 • Pavimentar e melhorar as vias urbanas;
 • Formular política de urbanismo, obras e viação da cidade;
 • Ampliar e promover a limpeza pública, coleta, transformação e destino final dos resíduos sólidos;
 • Arborizar e conservar as áreas de vias urbanas e logradouros públicos;
 • Implantar e conservar a iluminação pública em vias e logradouros públicos;
 • Construir e reformar próprios municipais;
 • Dar continuidade à recuperação e manutenção de vias urbanas;
 • Renovar a frota de veículos,  máquinas, caminhões e equipamentos rodoviários urbanos;
 • Executar projetos, estudos de infra-estrutura e realizar investimentos em equipamentos urbanos;
 • Implementar atividades de conservação de vias públicas através do Convênio firmado com 
o Detran/PR/Funrestram;
 • Construir novos conjuntos habitacionais praças e parques infantis;
 • Criar na área florestal do Centro Social Urbano um pequeno zoológico;
 • Urbanização e revitalização das margens do lago na entrada da cidade, com a construção 
de ruas, calçadas, passeio público, quiosques, quadras poliesportivas, pista de skate, iluminação, etc.;
 • Implementar iluminação pública e limpeza pública;
 • Urbanização com obras de calçamento e jardinagem na Alameda Jose Maria Toto;
 • Efetivação da Fiscalização urbana ao cumprimento do Plano Diretor;
 • Implantação da rede de esgoto;
 • Interditar esgotos clandestinos na rede pluvial e restos de lava rapidos e oficinas;
 • Assessorar a associação de catadores de lixo reciclavel;
 • Implantação, atuação de convênio de coleta de lixo hospitalar;
 • Incrementar o viveiro municipal para produção de flores e arvores para as vias publicas;
 • Realizar manutenção e conservação das praças e vias públicas;
 • Aquisição de veiculo;
 • Manutenção da avenida J. Alves de Lima;
• Aquisição de maquina para transformação de entulho de contrução em pedras para forraçãode estradas;
 • Execução (abertura) de avenidas a beira da represa, junto a area de lazer, até a creche, a 
da Asfumas até o loteamento Moura;
 • Execução de um canal que transpasse a água do Lago dos Patos para a represa capivara 
em substituição ao tubos do aterro;
 • Construção de praças e de um parque infantil na sede e no Distrito de Esperança do Norte;
 • Perfuração de um poço de artesiano na vila rural;
 • Construção de redutores de velocidade em diversas vias da zona urbana;
 • Realizar o prolongamento do sentido único da Rua José Januário da Silva até o cruzamen-
to da Rua Gisberto Avanço;
 • Implantação da horta comunitária no terreno do Centro Social Urbano;
 • Estruturar a Secretaria municipal de Obras e Edificação, dando suporte técnico, profis-
sionais técnicos, oficiais administrativos, sala, equipamentos, estruturação da equipe de aprovação de 
projetos com técnicos em cumprimento ao Plano Diretor e Leis Complementares;
 • Construção da sede do CRAS (Centro de Referências de Assistência Social);
 • Reforma da Creche/Cemei;
 • Construção de novos reservatórios para promover a rede de abastecimento de água;
 • Reforma do Ginásio de Esportes, Estádio Municipal e Campos de Futebol Suíço do Município.
 • Construção de academia ao ar livre ao lado da capela Santo Antônio.
 • Construção do monumento do Cristo Redentor da Serrinha, com pavimentação do acesso 
com bloco de concreto sextavado, com iluminação, arborização, galeria de águas pluviais, rede de água 
e energia, construção de banheiro, lanchonete, mirante e arquibancada;
 • Construção de capela mortuária;
 • Construção de museu municipal;
 • Restauração da Fonte Luminosa, melhoria da iluminação, parque infantil, academia ao ar 
livre e reforma da praça Prefeito Antônio de Souza Lemos;
 • Construção de Praças, parques infantis, academias ao ar livre, iluminação e paisagismo, 
na sede e distrito do município;
 • Construção de uma Unidade de Saúde no Assentamento Iraci Salete;
 • Reforma ou Ampliação da Unidade de Saúde do Distrito de Esperança do Norte;
 • Pavimentação e melhorias de vias urbanas nos Loteamentos às margens da Represa 
Capivara, denonada ZR2;
 • Calçamentos em blocos de concreto sextavado das vias internas da Vila Rural Pedro 
Lopes Marins, bem como da via de acesso entre a Vila Rural e o Distrito de Esperança do Norte;
 • Construção de uma Casa de Velório no Distrito de Esperança do Norte;
 • Construção de uma nova Casa de Velório no Município;
 • Ampliação e reforma da Creche Criança Esperança, localizada no Distrito de Esperança do Norte;
 • Construção de escola de ensino fundamental no Distrito de Esperança do Norte;
 • Construção e ampliação de reservatório de água, melhoria da rede e dos poços de capta-
ção, bem como construção de casa de máquina, casa de química e outros investimentos necessários, no 
município sede, distrito e zona rural;
 • Construção e implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, na sede do município, 
distrito e zona rural;
 • Readequação, melhorias e conservação das estradas rurais;


