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Reformar, reconstruir e ampliar as Escolas Municipais;
Construir Centros de Educação Infantil (CMEI’s);
Construir Sede própria para o Polo de Educação a Distância de Sarandi;
Acrescentar ao Polo a função de “Centro Permanente de Formação
Profissional”;
Construir Escolas Profissionalizantes descentralizadas;
Lutar pela reestruturação nos espaços físicos dos Colégios Estaduais;
Doar terreno do município para a construção de um Instituto Federal para
Sarandi;
Investir massivamente na formação de todos profissionais que fazem parte dos
estabelecimentos de Ensino;
Garantir o Piso Nacional a todos profissionais da Educação;
Promover a revisão do Plano de Carreira do Magistério, ouvindo as necessidades
da categoria;
Promover a revisão e cumprimento do Plano Municipal de Educação;
Reestruturar o Conselho Municipal de Educação;
Garantir Transporte Escolar aos estudantes das diferentes Instituições de Ensino
Superior;
Garantir ao menos 30% de alimentos da agricultura familiar à merenda escolar;
Buscar contratação de Assistentes Sociais e Psicólogos para as Escolas;
Buscar conhecimento acerca de todos Programas relacionados com a Educação
em todos os níveis, com vistas a ter contribuições no plano de Governo;
Levantar Censo escolar dos últimos 4 anos;
Lutar pela Educação de Jovens e Adultos (EJA);
Diagnosticar e combater a evasão escolar (utilizar programa do Governo Federal
formando profissionais para buscar alunos evadidos);
Ampliar as vagas nos CMEI’S em todas as faixas etárias;
Servir café da manhã nas Escolas;
Implantar a Educação Integral;
Buscar qualidade na merenda escolar nas Escolas e CMEI’s;
Estruturar Propostas Pedagógicas para o trabalho do Ensino Integral (alinhar
atividades diversificadas na área do esporte, cultura, lazer, atividades
profissionalizantes);
Implantar a REDE DE APOIO (atendimento multidisciplinar acerca das
vulnerabilidades diversas, assistentes sociais, psicólogos, Promotoria) Envolver atividades do 3º setor;
Garantir os processos de gestão democrática nas Escolas e CMEI’s;
Incentivar a continuidade da participação da Comunidade de pais nas decisões
dos Estabelecimentos de Ensino;

● Iniciar trabalho de formação acerca do uso das mídias, envolvendo toda a
comunidade escolar;
● Propiciar condições para que as professoras e professores da Rede Municipal
possam participar de programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado)
incluindo como meta no Plano Municipal de Educação;
● Promover programas de atendimento aos estudantes com Espectro Autista e
construção de sede própria para esses alunos e alunas;
● Garantir professoras/es de apoio aos estudantes que precisam;
● Construir uma sala de recurso em cada Escola;
● Realizar Concurso Público na área da Educação;
● Extinguir qualquer tipo de atendimento aos estudantes na forma multisseriada;
● Doar terrenos para construção de Colégios Estaduais;
● Implantar o novo FUNDEB permanente;

Saúde
● Defender o SUS;
● Contratar uma frente de médicos e médicas para zerar a fila de consultas
médicas;
● Construir Unidades Básicas de Saúde (UBS) em regiões que ainda carecem do
atendimento;
● Garantir condições de atendimento em todos os estabelecimentos da saúde
(equipamentos, materiais hospitalares, profissionais...);
● Recuperar o trabalho de saúde preventiva reestruturando as equipes de Saúde da
Família com condições de trabalho;
● Opor-se a terceirização de contratação de médicos/as, realizando Concurso
Público para esses profissionais;
● Operacionalizar a informatização dos estabelecimentos relacionados à saúde;
● Garantir acesso a medicamentos em todas as UBS’s do município;
● Viabilizar melhores e efetivas condições de atendimento ao SAMU, instituindo
uma central 192 para Sarandi;
● Implantar uma UPA na Zona norte do município e garantir condições de
funcionamento (espaço físico, profissionais, equipamentos...);
● Criar Programas de saúde preventiva para todas as idades;
● Flexibilizar horários de atendimento das Unidades Básicas de Saúde, estendendo
para mais tarde até que se construa uma nova UPA;
● Adotar medidas de cuidados intensificados nas Unidades Básicas de Saúde em
tempos de pandemia;
● Implantar nas Unidades Básicas de Saúde um trabalho efetivo com Saúde
Preventiva;

● Fortalecer o trabalho do Conselho Municipal de Saúde;
● Criar os Conselhos Locais da Saúde integrando a atuação junto ao Conselho
Municipal;
● Garantir as condições de trabalho dos servidores e servidoras da saúde, os quais
diariamente se expõem ao risco;
● Garantir a contratação de profissional especializado para acompanhar a saúde
dos servidores/as;
● Fomentar a participação popular nas decisões pertinentes à política da Saúde de
Sarandi;
● Realizar Conferências Municipais de Saúde;
● Dar transparência ao Portal da Prefeitura em relação às questões da Saúde;
● Fazer parceria com o Lepac, com vistas a adquirir medicamentos para o
município;
● Promover eventos de Formação Continuada para os profissionais da saúde com
enfoque na humanização do atendimento ao público;
● Criar Programa de Saúde Infanto-Juvenil de medicina preventiva para atender a
juventude do município;
● Elaboração de um Projeto de Lei que contemple plantões nas vésperas e feriados
de final de ano (24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro) todos os anos;
● Entrega de relógio móvel para os líderes dos ACE.

Meio ambiente
● Garantir a sustentabilidade na captação e usos da água, implementando, entre
outros, Programas Educativos sobre a importância da água que é um bem de
todos e escassa;
● Instituir o controle social na Gestão da Autarquia Águas de Sarandi através da
criação de Conselho de gestão, institucionalizando a presença da sociedade civil
nas decisões da autarquia em todo seu âmbito de atuação;
● Estabelecer políticas públicas ambientais que integrem o uso sustentável do meio
ambiente, em especial nas áreas de fundos de vale, através da criação e
supervisão dos Parques lineares de fundo de vale e proteção das áreas de recarga
permanente de água para a reserva que abastece Sarandi (reflorestamento,
bosques, parques);
● Ampliar a Coleta seletiva de materiais recicláveis e instituir a contratação de
empreendimentos de catadores e catadoras de materiais recicláveis por meio de
chamamento público, permitindo acesso igualitário e contratação digna;

● Implantar ECO – PONTOS, para educação ambiental sobre descarte indevido
dos resíduos (lixo), apresentando alternativas para a destinação do mesmo e
promover o “Descarte Solidário” e ou “Ecomobília”;
● Desenvolver uma estratégia de reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e
renda, promotor de cidadania e de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
● Implantar a logística reversa considerado um "instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,
ou outra destinação final ambientalmente adequada”;
● Instituir o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o fundo Municipal do Meio
Ambiente, institucionalizando a presença da sociedade civil nas decisões
ambientais;
● Implementar o Código Ambiental do município de Sarandi, Lei Complementar
219/2009 e investir em Programas de Educação ambiental;
● Garantir que a revisão do Plano Diretor seja democrática, participativa e
transparente;
● Opor-se ao Projeto de Privatização da água, encampado pelo Congresso
Nacional;
● Implantar um programa de revitalização dos espaços públicos de lazer;
● Instituir um programa de arborização do passeio público, incluindo a remoção de
árvores que oferecem riscos aos moradores, e a sua substituição conforme um
plano de arborização municipal, dando condições para o plantio de árvores em
residências que não o fizeram ou não podem fazê-lo;
● Construir o Plano Municipal de Saneamento Ambiental;
● Instituir uma política de vigilância, prevenção e controle de zoonoses,
implantando um Centro de Zoonose e uma estratégia pública de educação para o
manejo ético dos animais;
● Procurar a FUNASA como parceira no planejamento do “Plano de Saneamento”;
● Aplicar com rigor a tarifa social da água;
● Criar lei para exigir a construção de calçadas ecológicas;
● Ampliar e consolidar as Hortas comunitárias urbanas, dentro de uma estratégia
de promoção da saúde e de segurança alimentar;
● Fazer o controle da aplicação e deriva de agrotóxicos em área periurbana.

Urbanismo
● Garantir a gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
● Implantar o Conselho da cidade, com 60% de participação da população;
● Atingir 100% de asfaltos, galerias pluviais e esgotos;
● Implementar os instrumentos de planejamento e gestão territorial,
institucionalizando a presença da sociedade civil nas decisões;
● Instituir e estimular um programa de habitação de interesse social que promova a
autogestão da sociedade civil através de entidades associativas de moradia
social;
● Implementar a responsabilidade social no processo de urbanização, com
contrapartidas dos empreendedores do parcelamento do solo, na construção de
espaços públicos (UBS’s e CMEI’s);
● Garantir a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização
inadequada dos imóveis urbanos e a proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes;
● Criar Zonas Industriais e Comerciais visando desenvolvimento econômico;
● Adequar os instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar
os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos
diferentes segmentos sociais;
● Instituir a aplicar os institutos jurídicos e políticos do Estatuto da Cidade, tais
como: instituição de unidades de conservação; instituição de zonas especiais de
interesse social; concessão de uso especial para fins de moradia; parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios; direito de superfície; outorga onerosa do
direito de construir e de alteração de uso; transferência do direito de construir;
operações urbanas consorciadas; regularização fundiária; IPTU progressivo no
tempo;
● Fortalecer o transporte coletivo intra e inter municipal (revisão da ideia de
integração entre Maringá e Sarandi);
● Criação do transporte coletivo Municipal Tarifa Zero;
● Construir mais praças públicas e reformar as já existentes;
● Abrir cooperativa “Solo-Cimento”para habitação de interesse social;
● Mapear imóveis vazios e ociosos para interesse social;
● Estabelecer cultura permanente de Planejamento;
● Retomar o Plano de habitação, com identificação de áreas de interesse social
(apontar pontos específicos para construção das habitações, podendo ser
pequenos blocos de construções, desatrelando da Indústria da Construção Civil);

● Criar espírito associativo, promovendo a participação em Conselhos;
● Popularizar as Leis existentes;
● Ancorar-se nos Sistemas Nacionais (Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano) para implementação das políticas;
● Utilizar diagnóstico da cidade feito pela FAUEL para implementação das
políticas;
● Criar programas de Agricultura Urbana;
● Garantir uma iluminação de grande potencial para a cidade;
● Produção de produtos agroecológicos com objetivo de repassá-los a hospitais,
escolas.

Mobilidade Urbana
● Lutar para construir os viadutos necessários, no mínimo dois: Rio de Janeiro e
próximo ao Parque Industrial;
● Ligar, através de pontes, o lado Norte e lado Sul ao município de Maringá
(Jardim Rio de Janeiro, Jd. Aurora, Novo Independência, Centro Cívico);
● Garantia da limpeza de vias públicas, zeladoria, colocação de cestas de lixo,
cortes de árvores, manutenção da energia, jardinagem, com abertura de concurso
público para contratação de profissionais da área;
● Estabelecer as bases para o planejamento e implementação de um sistema de
ciclovias que permita a mobilidade norte - sul e leste-oeste do município.

Assistência Social
● Estruturar o setor do Cadastro Único de forma integrada com as secretarias de
assistência social, educação e saúde, com a ampliação de equipe técnica e de
cadastradores para garantir o acesso da população em situação de
vulnerabilidade social ao CAD Único e para garantir o direito aos benefícios
eventuais e ao Programa Bolsa Família;
● Regulamentar e estruturar os benefícios eventuais, como o cartão alimentação;
● Implantar o Programa de distribuição de alimentos da agricultura familiar às
famílias em situação de vulnerabilidade social;
● Construir novas sedes dos 2 CRAS, com equipamentos e acesso adequado à
internet;

● Implantar o segundo Centro de Convivência (governamental) - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a
15 anos;
● Implantar programa integrado ao P
 rograma Adolescente Aprendiz, com
ampliação de parcerias, e desenvolvimento de ações voltadas ao protagonismo e
formação cidadã para os adolescentes e jovens de 16 a 21 anos;
● Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosas integrando as ações da estratégia da saúde da família;
● Realizar planejamento da gestão municipal, para estruturação de ações
integradas e territorializadas das equipes dos CRAS com as das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e das Escolas por território do município, visando à
participação social, o protagonismo e a cultura de proteção a direitos e
prevenção de situações de violação;
● Construir nova sede do CREAS, com equipamentos e acesso adequado à
internet;
● Estabelecer a territorialização dos CRAS com os CREAS para a construção
conjunta do trabalho social com as famílias e indivíduos na relação do Serviço
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) com
o Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF);
● Implantar o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de
Rua - Centro Pop, com o desenvolvimento de ações integradas com as demais
políticas públicas para a garantia da defesa dos direitos da população em
situação de rua;
● Reestruturar o PAIM para garantir o pleno desenvolvimento do serviço de
acolhimento;
● Implantar o Serviço de Família Acolhedora - criança e adolescente;
● Implantar o Serviço de Acolhimento para mulheres vítimas de violência;
● Mobilizar os municípios da região metropolitana para cobrar do governo do
Estado a implantação de Acolhimento Institucional Regionalizado para
Idosos.
● Implantar Casa de Passagem para população em situação de rua;
● Implantar Casa de Passagem para os povos indígenas;
● Garantir a prestação de serviços e concessão de benefícios que considerem as
diversidades socioculturais e identidades, viabilizando o acesso de grupos
específicos, visando sua proteção e protagonismo;
● Estruturar a integração e qualificação da rede socioassistencial considerando
as demandas dos territórios, para a garantia dos serviços/programas de
qualidade e melhoria na vida das famílias, crianças, adolescentes, jovens,
pessoas com deficiência, idosas(os), pessoas em situação de rua, indígenas,
LGBTI;
● Garantir concurso público e organização de equipes interprofissionais em
quantidade suficiente para a prestação qualificada de serviços e da gestão, com
adoção de políticas de valorização do trabalho;

● Incentivar a organização e apoio às entidades/organizações não governamentais
para a estruturação serviços socioassistenciais, estabelecendo a contratação por
meio de Chamada/ Edital Público;
● Implantar a Educação Permanente do SUAS, para formação continuada,
produção e disseminação de conhecimentos, metodologias de intervenção, com
fomento da inovação em gestão e trabalho social, em parceria com
Universidades e organismos nacionais;
● Estruturar a vigilância socioassistencial, com adoção sistemática do índice de
proteção social e a construção mapa de proteção/desproteção social.
● Realizar efetivo monitoramento e assessoria aos serviços, programas, projetos,
estabelecendo indicadores de avaliação, levantamento das necessidades dos
usuárias (os) para a implementação de um trabalho integrado na rede
socioassistencial e intersetorial;
● Fortalecer o CMAS - Conselho Municipal da Assistência Social, com estrutura
adequada e equipe na secretaria executiva;
● Instituir os Conselhos Locais de Assistência Social em Maringá nos territórios
dos CRAS, garantindo a participação dos usuários e fortalecimento do controle
social;
● Construir Sede para Conselho Tutelar;
● Criar a "Casa dos Conselhos Municipais" com cofinanciamento estadual e
federal;

Cultura, Esporte e Lazer
● Construção de duas bibliotecas de referência, modernas, equipadas, com acesso
a internet e informatizadas (uma na zona norte outra na zona sul);
● Buscar recursos para construção do Teatro Municipal;
● Melhorar infraestrutura das praças para o lazer, a prática de esporte, eventos
artísticos e culturais;
● Promover mostras musicais, cênicas, visuais e incentivar a produção de contos e
poesias;
● Produzir espetáculos com artistas municipais;
● Ampliar apoio aos atletas e equipes com representatividade Municipal, Estadual
e Nacional (Bolsa Atleta);
● Criar um festival de MPB com o objetivo de incentivar a Cultura;
● Ampliação dos acervos das bibliotecas de escolas municipais;
● Criação de um programa de incentivo à leitura para a juventude com a Biblioteca
Municipal;
● Estruturar e informatizar a Biblioteca Municipal Izelina Pereira e dar condições
aos servidores e servidoras de catalogar e gerenciar o acervo;
● Reformar a Casa da Cultura;
● Construção de Centros Esportivos nos bairros;

● Criar edital de Concurso Público para contratação de profissionais da área de
Educação Física e Arte (cênica, visual...);
● Criação de um Centro de excelência de treinamento esportivo para atender as
escolas, Associações de Moradores;
● Criar espaços públicos de lazer abertos com recreação da Secretaria;
● Fazer projeto entre cidades para criar ciclovias ou ciclofaixas seguras, acessíveis,
com marcadores de água e localização na zona rural para incentivar os/as
ciclistas;
● Criar pista urbana emborrachada de caminhada (com borracha reutilizada de
pneus).

Segurança Pública
● Implantar a Delegacia da Mulher;
● Criar casas de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica;
● Garantir sede própria para a CIA da Polícia Militar e futuramente para um
Batalhão;
● Implantar Sede própria para a Guarda Municipal;
● Dispor apoio ao PROERD nas escolas municipais e a patrulha escolar nos
Colégios Estaduais;
● Construir políticas efetivas de combate a violência contra a mulher;
● Retirar a cadeia da delegacia;
● Investir em formação para uma gestão de trabalho com a guarda, focando
princípios adequados para os atendimentos específicos da categoria;
● Cobrar mais policiais para o município;
● Estabelecer parcerias com a Promotoria;
● Criar canais de atendimento às mulheres que sofrem agressão;
● Ampliar o CRAM;
● Promover formação continuada para os profissionais da segurança pública para
ter um treinamento e abordagem qualificada sobre violência racial e de gênero.

Servidores públicos
● Auxílio creche para todos os servidores e servidoras profissionais da saúde que
tem filhos menores de 06 meses a 04 anos incompletos;
● Uniformes - Administração fornecerá gratuitamente mínimo de 2 uniformes
completos por ano, bem como todo material indispensável para exercício da
atividade;

● Exames médicos - A administração deverá providenciar às suas expensas,
exames médicos periodicamente de 6 em 6 meses em conformidade a PCMSO;
● Plano de Carreira aos servidores da Saúde - Equiparar gradativamente o
salário de todos os profissionais da saúde com o de Maringá;
● Vale alimentação - dobrar o valor a todos servidores;

Administração e Fazenda
● Garantir a política de transparência na administração e gerenciamento dos
recursos do Preserv (Fundo de Previdência dos Servidores Municipais);
● Implantar a elaboração de Lei de Diretrizes Orçamentária, com a participação da
população;
● Cobrar valor dos impostos estabelecidos de forma progressiva, levando em conta
o critério social;
● Manter Programa Municipal de parcelamento de dívidas ativas;
● Implementar política salarial que recupere e amplie o poder aquisitivo do salário
dos servidores municipais;
● Dobrar o valor do vale alimentação;
● Dialogar permanentemente com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
● Efetivação das ações desenvolvidas no estudo do Plano de Carreira, Cargos e
Salários dos Servidores Municipais;
● Dar transparência aos atos públicos, bem como democratizar a participação
popular no acompanhamento das rotinas da administração;
● Realização de concursos públicos nas áreas de necessidade da administração;
● Manter relações permanentes de diálogo e colaboração com entidades e
movimentos representativos da comunidade;
● Criação e ampliação das políticas públicas para juventude, mulheres, negros,
grupos LGBTs…;
● Garantir a participação da população na elaboração do Plano Diretor;
● Destinação de terrenos públicos para a construção de obras necessárias.

