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APRESENTAÇÃO
O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica foi
agravada pela pandemia da COVID-19. A retirada de direitos, o desmonte das políticas públicas, o
ataque ao patrimônio público, a total ausência de programas de desenvolvimento, faz com que a
queda de arrecadação e o aumento da demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos
municípios brasileiros. Portanto, é fundamental assumir o compromisso de governar, com visão
inovadora, pautada na gestão ética, transparente e democrática, com ampla participação popular,
priorizando e cuidando dos que mais precisam.
Neste cenário, a Chapa Renova Lunardelli apresenta seu Programa de Governo para o
município de Lunardelli – PR, período 2021-2024, com um projeto de gestão inovadora, com o olhar
no presente, mas projetando ações para o seu futuro.
Nossa administração promoverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida com o
bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais nas áreas de educação, saúde,
assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente, cultura, desenvolvimento
local, de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas de poder.
Para isso, vamos debater com a população de Lunardelli as propostas para uma gestão aberta
ao diálogo e à participação popular. Uma gestão atenta às reais necessidades da população e às
dificuldades dos segmentos vulneráveis que estará desamparada diante da grave situação do país.
O povo de Lunardelli merece um governo que tenha capacidade de enfrentar os duros
desafios dos tempos atuais e que aja no interesse da maioria da população. Para isso, a candidatura
de Rogério Dariva como prefeito e Osmano Soares dos Reis como vice-prefeito, com a Chapa Renova
Lunardelli se apresenta para debater publicamente as diretrizes de um Programa de Governo para
construir uma Lunardelli socialmente justa, que aprofunde a democracia e a participação popular e
que enfrente os problemas urbanos e rurais do município.
Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo, fruto do intenso trabalho de
consulta à população e do acúmulo histórico das propostas apresentadas pelo Partido dos
Trabalhadores e pela chapa Renova Lunardelli, que por meio de seus mandatos populares vem
atuando na defesa de um plano de reconstrução e transformação social. Capaz não apenas de
retomar o crescimento da economia, mas, acima tudo, construir um desenvolvimento local, social e
ambientalmente sustentável, a proposta é apresentada por área, de maneira sucinta de acordo com
as demandas levantadas pela população.

AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Propomos, outros valores e referenciais de consumo, um novo padrão de produção no município
compatível com a urgência dos desafios ambientais e, ao mesmo tempo, capaz de apresentar
alternativas econômicas que aproveitem a diversidade sociocultural e ambiental do nosso município,
seja no campo ou na cidade.
► Apoiar e estimular a diversificação de culturas e novas técnicas de produção;
► Disponibilizar orientação técnica e profissional aos pequenos agricultores;
► Ampliar a criação e apoio às associações de Produtores Rurais;
► Criar uma feira de produtos da agricultura familiar na Vila Rural para fomentar a comercialização
da produção;
►Investir em infraestrutura e logística necessárias ao escoamento da produção alimentar e o acesso ao
mercado consumidor.
► Criar um Núcleo de Distribuição cooperativo de produtos da agricultura familiar na Vila Rural;
► Disponibilizar programa municipal de inseminação bovina a pequenos produtores a baixo custo;
► Trabalhar pelo Desenvolvimento Sustentável apoiando iniciativas voltadas à preservação do meio
ambiente;
► Ampliar a participação dos agricultores familiares nos programas federais de fomento;
► Firmar parcerias para implantar programa de castração de animais domésticos e errantes;
► Promover o controle de zoonoses por meio do incentivo à imunização de animais domésticos.
► Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária para associações e
grupos de mulheres do meio rural, comunidades e povos tradicionais.
►Ampliar e fortalecer os programas de capacitação para as mulheres do campo.

Nosso programa de governo contém medidas com essa lógica em todas as áreas de governo. No que
se refere à transição ecológica mais diretamente é composto das seguintes propostas:
►Tornar nossa cidade sustentável e resiliente, a partir da:

o Proteção dos mananciais.
o Promoção de energia limpa, com instalação de energia solar nas unidades da prefeitura.
►Multiplicar parques e intensificar arborização no espaço urbano.

EDUCAÇÃO

A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e todas é
fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para o fortalecimento das relações sociais
respeitosas e para prática de valores humanitários.
Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e propostas:
► Manter e ampliar o incentivo a projetos pedagógicos inovadores;
► Otimizar a oferta de merenda escolar com qualidade;
► Preservar o número reduzido de alunos por turma;

► Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação são os protagonistas do processo de

aprendizagem. Considerando esse papel central, temos o compromisso com uma política de
valorização desses profissionais, que garanta boas condições de trabalho, formação permanente e
remuneração digna através do tão sonhado Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério.
► Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização do ensino fundamental, da

educação infantil de 4 a 5 anos e da ampliação do atendimento em creches com a construção de um
novo CMEI no Assentamento Nossa Senhora do Rocio.
► Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento especializado, às
crianças e jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação; dotando as escolas de equipamentos, estrutura física e profissionais especializados
para o seu atendimento.
► Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que não tiveram
oportunidade de frequentar a escola e não concluíram a educação básica; e, sempre que possível,
articulá-la à formação profissional.
► Enfrentar os fatores que provocam a evasão escolar, especialmente as dificuldades dos estudantes
do campo e dos jovens e adultos da EJA.
► Considerar as tecnologias de informação e as novas linguagens de comunicação, como
possibilidade de aprimoramento do processo de aprendizagem.
► Estabelecer parcerias com Universidades que possam contribuir com o fortalecimento da
educação e da formação para o mundo do trabalho.
► Tornar o espaço da escola disponível para atividades de esporte, cultura e lazer para a comunidade
escolar e a população do seu entorno, inclusive nos fins de semana.

HABITAÇÃO

A melhoria da qualidade de vida na nossa cidade passa pelo combate e redução das desigualdades,
em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade.
O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna com saneamento básico – água
encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais.
Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento urbano se consolidarão por
meio das diretrizes e propostas a seguir:

► Mapear continuamente as necessidades habitacionais do Município;
► Adquirir terrenos para construção de conjuntos residenciais.
► Efetuar convênios para a construção de moradias populares para população de baixa renda;
► Promover a regularização fundiária.

ESPORTE, CULTURA E LAZER
► Consolidar a Fundação de Cultura e Turismo;
► Construir espaços para prática de esporte e lazer;
► Manter e aprimorar as atividades das escolinhas esportivas;
► Apoiar a participação dos atletas em jogos regionais, estaduais e nacionais;

► Implantar novas academias da 3ª Idade;
► Fortalecer os eventos culturais e desportivos do Município;
► Utilizar o Esporte e a Cultura como formas de combate e prevenção ao uso de drogas; SAÚDE

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
► Aprimorar a gestão de programas federais de transferência de renda;
► Promover a integração das entidades e atividades de assistência social do município;
► Consolidar as políticas públicas voltadas à pessoa idosa;
► Manter o fortalecimento do Conselho Tutelar e a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente;
► Manter a ampliar os programas sócio-educativos e grupos de acompanhamento social;
► Combater a desigualdade e valorizar a diversidade social.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA

Nosso governo cumprirá o papel de ser o motor do desenvolvimento local, mesmo nas circunstâncias
desfavoráveis provocadas pela crise econômica e pelas medidas neoliberais adotadas pelo governo
federal. Nosso foco será a necessidade de gerar emprego e renda para a população afetada pela crise,
que sofre ainda mais com a pandemia do COVID-19.
As iniciativas serão estruturadas a partir das seguintes diretrizes e propostas:
► Apoiar iniciativas, atividades e eventos de projeção turística e comercial do município;
► Implementar e apoiar atividades de formalização, capacitação e geração de renda para micro e pequenos
empreendedores;
► Apoiar e fomentar a atuação das associações e entidades ligadas aos setores econômicos e produtivos;
► Fomentar a oferta e obtenção de microcrédito junto às esferas Estadual e Federal;
► Promover parcerias para oferecer Consultoria Empresarial de qualidade para empresários e novos
empreendedores;
► Apoiar e estimular a criação, atração e instalação de novas empresas no Município.
► Criação do cartão para compra nos comércios e agricultores familiares do município

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo de Estado,
acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere à prevenção do
crime e da violência.
► Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a violência e os

crimes.

► Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e abertura das

escolas nos finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo alternativas de
entretenimento para todas faixas etárias, mas principalmente aos jovens.
► Implantar Sistema de Vide monitoramento para ampliar a sensação de segurança e inibir a
violência e o crime. As câmeras serão instaladas nas proximidades das escolas e nas principais vias
das cidades.
► Articular e integrar órgãos públicos e sociedade civil em ações permanentes de prevenção à
criminalidade e combate à violência;
► Apoiar o exercício das atividades policiais do âmbito Municipal;
► Promover e fortalecer parcerias com os governos estaduais e federais no combate ao tráfico e uso de
drogas;

OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – ÁGUA E SANEAMENTO

► Aprimorar a oferta de iluminação pública;
► Manter a adequação de galerias pluviais, sobretudo nas áreas com risco de alagamentos;
► Ampliar a malha asfáltica urbana, buscando recursos para sua manutenção;
► Fazer adequação e manutenção de estradas, pontes e bueiros na área rural;
► Aprimorar a oferta de limpeza pública e coleta de lixo;
► Viabilizar a implantação de parques municipais;
► Reestruturar o paisagismo urbano;
► Implantar a rede coletora e estação de tratamento de esgoto.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e GESTÃO PARTICIPATIVA

► Manter a democratização e representatividade dos conselhos municipais;
► Consolidar a participação popular por meio do Orçamento Participativo;
► Promover, motivar e apoiar o treinamento e a capacitação do funcionalismo público;
► Revisar e atualizar o Plano de Carreiras e Salários para todos Servidores Municipais em parceria com o
sindicato da categoria;
► Assegurar e estimular os procedimentos em relação à Segurança do Trabalho.

SAÚDE
A Saúde de um país acompanha o modelo de desenvolvimento pretendido para sua população, e as políticas
de saúde são destaque para um processo civilizatório de garantia de direitos.
O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme está inscrito na Constituição Federal de 1988, é a política pública
mais inclusiva do país, pois atende o conjunto da população brasileira, todos têm direito ao SUS.

Defendemos o SUS e seus princípios de garantia de acesso universal - todos têm direito a atendimento;
integral, desde a prevenção, ao atendimento da atenção primária, de especialistas; em todos o ciclo de vida e
equitativo, quem precisar mais, terá atenção prioritária.
Somos contra o congelamento de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95, que reduz
drasticamente os recursos do SUS. O desmonte do SUS é ainda mais cruel nesse período de pandemia e póspandemia. A Covid-19 escancara as desigualdades de acesso à prevenção e aos serviços de saúde de
populações e territórios vulneráveis.
Nosso programa de governo está baseado na recuperação da rede SUS do município considerando as
necessidades de saúde da população e considerando a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras de
saúde.
Nossa política de saúde se orientará pelas seguintes diretrizes e propostas:
► Consolidar a descentralização do atendimento;
► Ampliar a oferta de medicamentos da farmácia básica;
► Manter e aprimorar os programas voltados à saúde bucal, à saúde mental, ao pré-natal, e ao controle da
diabetes e da hipertensão;
► Dar prosseguimento à ampliação de estrutura física, equipamentos e pessoal para atendimento à
população;
► Manter o sistema de transporte, hospedagem e assistência a pacientes e acompanhantes em tratamentos
fora do município.

Turismo
O município de Lunardelli e um dos principais pontos turísticos do estado do paraná com renome nacional, a
renda gerada através do turismo é uma das principais fontes de arrecadação municipal, centenas de pessoas
e comércio tem como principal fonte de renda atividades relacionadas ao turismo, assim será dado atenção
especial para este segmento.
► Fortalecimento da Feira do Sol, dando uma maior estrutura para os feirantes e também para os romeiros.
► Criação de novos pontos turísticos e de visitação tornando mais atrativo para o turista.
► Incentivo a realização de eventos em esfera regional, estadual e nacional para incentivar a vinda
e permanência do turista para Lunardelli.

Políticas para Mulheres
Vivemos tempos de intensificação dos ataques às vidas e aos direitos das mulheres. No nosso
governo, as políticas públicas estarão presentes, com olhar articulado, em todas as áreas de
governo, que propiciem:
► Implantar políticas geradoras de autonomia econômica - capacitação profissional, geração de
emprego e renda para mulheres do meio rural e urbano; ampliação de vagas em creche pública.
► Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a mulher, promovendo a assistência
integral àquelas que sofreram violência doméstica e sexual e às meninas que sofreram abuso
sexual.
► Capacitar de forma contínua os profissionais do sistema de segurança pública, do SUS, do SUAS,
da Educação para maior proteção das mulheres de todas as idades.
► Fortalecer as ações de atenção à saúde integral da mulher, com atendimento humanizado, em
todas as fases de seu ciclo de vida.

Políticas para Juventude
Asseguraremos os direitos específicos da juventude, de acordo com as diretrizes do Estatuto da
Juventude, inclusive com uma política de segurança cidadã que não encare a juventude como
inimigo.
► Promover políticas de formação e inclusão do jovem na vida social, política e no mercado de
trabalho.
► Desenvolver ações de educação sexual junto aos jovens e seus familiares, visando a prevenção da
gravidez precoce e indesejada e da AIDS/DST.
► Ampliar, qualificar e descentralizar atividades culturais, de esporte e lazer.
► Promover a qualificação profissional e para a gestão de empreendimentos destinados à juventude.
Cultura Para todos
A cultura é elemento formador da identidade e autoestima de um povo.
Executaremos uma Política de Cultura como direito básico do cidadão, que afirme o patrimônio histórico e a
presença de todas as expressões culturais da cidade; entendendo que além de um direito social, a cultura é
fator importante de desenvolvimento econômico e gerador de emprego e renda.
Incentivaremos as atividades culturais e suas interfaces com a educação, o turismo, o meio ambiente, a saúde
e o esporte e o lazer, criando e executando projetos envolvendo várias secretarias, entendendo a cultura como
um tema transversal.
Nosso programa de governo para a cultura é composto das diretrizes e propostas a seguir:
Instituição do Sistema Municipal de Cultura
► Considerar a diversidade local e respeitar as expressões, manifestações e segmentos: culturas populares,
de povos tradicionais.
► Desenvolver calendário contínuo de ações nas diversas linguagens artísticas e manifestações culturais por
meio de festivais, mostras, festas, feiras, programas musicais e exposições, a partir da interlocução com os
produtores locais.
► Recuperar e criar Pontos de Cultura integrados em rede.
► Tornar as escolas espaços de fruição e formação em Arte e Cultura.

Festas Populares
► Valorizar os festejos populares e os artistas locais, propiciando a descentralização dos eventos culturais e
a criação de polos espalhados pelos bairros do município.

Participação Cidadã e Transparência
Nosso Programa de Governo considera fundamental compartilhar o exercício do governo com a
população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais concreta de construir a
prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática no plano municipal.
É nesse cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da participação
cidadã virá acompanhada de mecanismos de controle social da gestão pública. O exercício da
participação cidadã, que virá acompanhada do controle social, construirá uma esfera pública
democrática, onde os diferentes interesses poderão se expressar em igualdade de condições,
resultando no debate de ideias e na negociação de propostas; evitando os privilégios de poucos em
detrimento dos interesses da maioria da população.
Para tanto, propomos as seguintes diretrizes e ações:

Participação Cidadã na destinação dos recursos públicos
O Orçamento Participativo (OP) será o carro-chefe da participação cidadã.
Nessa conjuntura de crise econômica o Orçamento Participativo será ainda mais importante, pois
permitirá que o governo identifique com clareza as prioridades para aplicar os escassos recursos de
forma mais sintonizada com as necessidades da população.
Em 2021, o Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de governo, será elaborado
de forma participativa. Essas prioridades orientarão as futuras discussões do OP.
Será constituído o Conselho do OP, com representantes eleitos, responsável por fazer o
acompanhamento da execução das demandas incorporadas ao Orçamento de cada ano.
Nosso governo tem o compromisso com a participação da população na formulação, execução e
monitoramento de políticas públicas específicas, como na gestão dos equipamentos públicos
(escolas, unidades de saúde etc.). Assim, propomos as seguintes ações:
► Consolidar os Conselhos e Fóruns existentes e criar novos, estabelecendo condições
adequadas ao seu funcionamento e garantindo diversidade e legitimidade das representações.
► Estimular a participação dos diversos segmentos da cidade nos conselhos gestores de políticas
públicas, com especial atenção aos usuários dos serviços e equipamentos públicos.
Novas tecnologias de informação e comunicação na Participação Cidadã
O envolvimento da sociedade inclui também o espaço digital no OP e na ampliação dos temas a
serem debatidos como, por exemplo, o tipo de uso de uma nova praça, a programação de uma festa
tradicional ou a opinião sobre diferentes temas.
Essa prática de Governo Aberto, será importante porque, além de gerar uma cidade mais sintonizada
com as expectativas da população, também estimulará o sentido de pertencimento das pessoas,
propiciando o uso mais responsável dos equipamentos e serviços públicos.

Gestão Etica e Eficiente
Perseguiremos durante todo o mandato dois objetivos centrais: tornar a prefeitura capaz de prestar
mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maior transparência à ação
governamental.
Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas funções, mas
também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos serviços e ao aprimoramento
dos mecanismos de transparência governamental.
Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-a mais moderna,
inovadora, eficiente e responsável. Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das diretrizes
a seguir.
Gestão ética e transparente
Durante todo o governo, seremos firmes no combate à corrupção e à impunidade, com o
fortalecimento dos mecanismos de controle, enfrentando esses maus hábitos tão arraigados na
cultura política brasileira.
Adotaremos também os mais variados canais e instrumentos de transparência para prestar contas
da ação de governo. Ampliaremos também o acesso aos dados públicos, sempre que possível, em
formatos abertos, conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI)
Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Prefeitura
Realizaremos uma inversão de prioridades, atendendo prioritariamente territórios e populações
vulneráveis com ampliação dos serviços e de obras por toda a cidade. Assim, será necessário dotar a
prefeitura de melhores condições para realizar todas essas atividades.
Para alcançarmos bons resultados, os servidores públicos são essenciais. Criaremos um ambiente de
respeito e confiança, garantindo seu engajamento aos objetivos do governo. O diálogo com as

entidades sindicais dos servidores será democrática e transparente, com a instituição da Mesa de
Negociação Permanente.
A elaboração e a execução das políticas públicas será feita de forma integrada entre as diversas áreas
de governo, superando a tradicional fragmentação das ações. Além disso, essa atuação coordenada
deverá se estender aos diferentes territórios da cidade, considerando suas necessidades específicas.
Realizaremos parcerias com diferentes agentes. Com as universidades para ampliar a capacidade
técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de políticas; com o setor privado,
por meio de concessões ou PPPs, garantindo uma regulação rigorosa sobre a qualidade dos serviços
prestados.
Aproveitaremos o potencial de parcerias com outros municípios, através dos consórcios públicos,
para prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento regional.
Gestão inovadora
Tornaremos o cidadão o foco central de nossa atividade, com investimentos no aperfeiçoamento das
atividades com maior impacto na prestação de serviços como, por exemplo, o atendimento
presencial e na Internet. Avançaremos para um Governo Digital com a adoção de tecnologias na
prestação de serviços.
Além disso, usaremos os dados disponíveis para melhorar os serviços e economizar recursos.
Adotaremos iniciativas na linha das Cidades Inteligentes, sempre que houver benefícios para a
população, em áreas como iluminação pública, coleta inteligente de lixo, sistemas integrados de
dados em transporte e segurança, centros de inteligência e inovação municipal.
Buscar permanentemente a qualidade da despesa pública
Esse compromisso será um princípio fundamental, ainda mais nesse momento de aprofundamento
da crise econômica e social, que levará ainda mais pessoas a depender dos serviços públicos. Faremos
um monitoramento cuidadoso de todas as despesas, sejam os grandes montantes, como a folha de
pagamento, sejam as despesas de manutenção, como água, energia, telefonia, entre outras.
Serão adotadas iniciativas sustentáveis como a reciclagem de materiais, o reuso de água e o uso de
energia solar nos edifícios públicos.
Usaremos o poder de compra da prefeitura, adquirindo produtos e serviços de melhor qualidade,
sustentáveis e por menor preço e, quando possível, incentivando as empresas locais, especialmente
as pequenas o que acaba revertendo em geração de emprego e renda em nosso território.

