Diretrizes Políticas
1 . Fundos de Vale e Áreas Verdes
córrego do passo fundo (curto prazo)
córrego da sede (curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

•
•
•
•
•
•
•

•

• Criar programas e campanhas convidando as escolas e sociedade
civil organizada, para recuperação paisagística;
• Educação ambiental e civismo no currículo escolar;
• Firmar convênio com a UEL/IAP para criar o viveiro municipal e
preparar pessoas para cuidar das mudas de plantas nativas;
• Firmar convênio com o COPATI – para recuperação paisagística;
• Entrar em contato com a iniciativa privada com projeto de
recuperação e previsão orçamentária e proposta do espaço
publicitário;
• Política habitacional para relocação das famílias em áreas de PP;
• Aumentar os coeficientes de permeabilidade.

Buscar a sustentabilidade do município;
Melhorar a qualidade de vida dos habitantes;
Criação de áreas verdes e de controle ambiental;
Recuperação dos fundos de vale;
Criação de espaços de esporte e lazer;
Melhorar a qualidade ambiental do município;
Redução da velocidade das águas provenientes do
escoamento superficial.

•
•
•
•

Envolver a comunidade na recuperação paisagística
dos fundos de vale;
Conscientizar a população dos valores ambientais e
de patrimônio público;
Criar o viveiro municipal;
Parceria público -privada para execução dos
equipamentos de lazer, esporte e contemplação.
Ceder Espaços publicitários, em troca de
manutenção dos espaços pela iniciativa privada.

2 . Rede de Esgoto
(curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Garantir saneamento básico para a melhoria da
qualidade de vida da população;
• Garantir a preservação dos córregos;

•

• Firmar parceria entre o poder publico e a concessionária SANEPAR
• Educação ambiental no currículo escolar
• Secretaria de Ação Social trabalhando na organização e
conscientização da comunidade;

•

Conscientização da população sobre a importância
de uma boa qualidade do meio ambiente natural.
Promover as cooperativas populares para execução
da rede de esgoto;

3. Área de Renovação Urbana

Rio de janeiro – avenida cenário (curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Promover o turismo cultural na gastronomia,
artesanato e festividades.
• Promover a geração e distribuição de renda;
• Revitalizar o eixo comercial da cidade;

•

• Entrar em contato com a iniciativa privada com projeto e previsão
orçamentária

•
•
•

Parceria Público Privada com comerciantes
oferecendo incentivo a alteração das fachadas;
Conscientizar os comerciantes do potencial turístico
cultural da cidade;
Criar mobiliário para avenida cenário
Criar sanções previstas em Lei
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4 . Edificações e sítios de valor histórico-cultural
barracões na avenida industrial (curto prazo)
chácara akagui (curto prazo)
casas dos imigrantes (curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Preservar a memória cultural;
• Dar novos usos a espaços não utilizados ou
subutilizados;
• Revitalizar áreas degradadas;
• Incentivar atividades de promoção social;

•

• Entrar em contato com a sociedade civil organizada;
• Promover pesquisas, projetos e buscar assessoramento técnico
para aproveitamento efetivo dos bens de valor histórico e
cultural;
• Criar unidades de preservação;
• Adequar a infraestrutura e melhorar a qualidade dos espaç

•
•

Conscientizar a comunidade e as autoridades,
quanto à importância de valorizar a memória da
cidade;
Revitalizar edifícios para uso público.
Instrumentos como concessão de uso ou direito de
superfície.

5. Áreas de valor turístico

feira da Lua (curto prazo)
cemitério municipal (curto prazo)
afloramento rochoso na rua Washinton Luiz
escolas rurais - kaikans (curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Geração de renda, através da exploração turística;
• Oferecer ao produtor artesanal uma oportunidade
de desenvolver produtos e comercializa-los por um
baixo custo;
• Preservar a memória cultural;
• Dar novos usos a espaços não utilizados e ou
subutilizados;
• Revitalizar áreas degradadas.

•

• Entrar em contato com a sociedade civil organizada;
• Promover pesquisas, projetos e buscar assessoramento técnico
para aproveitamento efetivo dos atrativos turísticos;
• Criar fundo específico para financiar o desenvolvimento turístico;
• Adequar a infraestrutura e melhorar a qualidade de prestação de
serviços turísticos;
• Ampliar o relacionamento institucional no setor turístico, a nível
nacional e internacional;
• Criar e divulgar o calendário de eventos e festividades;

•
•
•

Conscientizar a comunidade e as autoridades,
quanto a importância do turismo para a cidade;
Adequar as organizações e os instrumentos de
gestão empresarial para apoio ao
empreendedorismo
Ampliação do cemitério com parceria públicoprivada.
Instrumentos como concessão de uso ou direito de
superfície.

6. Oportunidade de Geração de Emprego e Renda
Barracões da TeKa (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Oferecer apoio ao empreendedorismo na cidade.
• Dar novos usos a estes espaços
• Revitalização destes espaços

•

•

Incentivar a instalação de incubadoras e de
atividade relacionadas ao artesanato nipônico.

Entrar em contato com proprietário para acordo de concessão
por período determinado.
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7. Sistema Viário

estrutural (longo prazo)
binário (curto prazo)
marginais de fundo de vale (longo prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Promover o ordenamento do tráfego;
• Garantir circulação segura de pedestres e
motoristas
• Reduzir o número de acidentes e conflitos viários;
• Distribuição do uso do solo;

•

• Formar convênio com o IPPUL e DETRAN para reformulação do
sistema viário.

Conscientização a população e agentes que
constroem a cidade, da necessidade de adaptação
das vias e realização das obras necessárias para
interligação dos bairros e acesso a área rural;

8 . Áreas de Lazer e Prática de Esportes
praças (curto prazo)
ginásio de esportes municipal (curto prazo)
campo do juventus (curto prazo)
belvedere (projeto)(médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Incentivar o uso e ampliar a freqüência nestas
áreas.
• Garantir a prática de esportes melhorando a
qualidade de vida da população;
• Valorização da Paisagem urbana
• Oferecer espaços diferenciados para contemplação
e encontro;(belvedere)
• Evitar usos indevidos, ou que ofereçam riscos a
população (belvedere)

•

• Entrar em contato com a iniciativa privada com projeto e previsão
orçamentária
• Aplicar os instrumentos previstos no Plano Diretor;
• Promover a participação da comunidade na formulação dos
projetos.
• Divulgar calendário de campeonatos na região;

•
•
•
•

Parceria Público - Privada com espaço publicitário
nestas áreas;
Conscientizar a população da limpeza e manutenção
dos espaços públicos
Instrumentos do Estatuto da Cidade (juventus)
Terreno do depósito de entulho para complexo
esportivo.
Discutir junto a população sobre idéias e
necessidades para as praças.

praças do jd eldorado e Jd Sol Nascente (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

• Garantir espaços para lazer e recreação
• Reduzir índice de violência social
• Viabilizar equipamentos onde a prefeitura não
dispõe de terreno

• Ceder Espaços publicitários, em troca de manutenção •
dos espaços pela iniciativa privada.
•
•
• Parceria público - privada
• Envolvimento da comunidade
• Conscientização da limpeza e manutenção de áreas
públicas
• Troca de área – jd Eldorado

Ações políticas
Ação social para organizar a comunidade;
Entrar em contato com a iniciativa privada;
Estabelecer programa que garanta acesso aos equipamentos
públicos;
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9. Equipamentos e Serviços Públicos
escolas municipais (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Promover acesso à educação de qualidade
• Garantir espaço de recreação nas escolas;
• Garantir cursos de capacitação de docentes

•
•
•

• Retomar o programa de hortas nas escolas;
• Estabelecer um programa de avaliação dos professores
• Abrir espaço das escolas para uso da comunidade e cursos de
capacitação;

Utilizar áreas livres próximas – Escola Augusta Gino
Instrumentos do Estatuto da Cidade
Parceria com a AABB para concessão de uso de
parte da área;
• Promover cursos de aprimoramento para os
professores
• Fomentar o estudo do idioma inglês e japonês;

Terreno público municipal no Jardim Veneza (curto prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Garantir acesso ao ensino fundamental para
alunos da Vila Prudêncio e Região;
• Garantir espaço para recreação e prática de
esportes.

•

•

Implantar uma escola municipal de ensino
fundamental com amplas áreas de lazer e recreação
abertos ao público.

Buscar recursos para construção da escola junto à órgãos
estaduais e federais;

Hospital Municipal (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Garantir atendimento de qualidade a população do
município
• Garantir infra-estrutura necessária para pronto
atendimento

•

• Buscar parceria com profissionais da cidade.
• Entrar em contato com cidades vizinhas para estabelecer convênio.

•

Parceria Público - Privada em que o município se
encarregaria da manutenção do edifício e médicos
do atendimento;
Convênio com cidades vizinhas para atendimento
regional;

Biblioteca (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Promover o acesso a informações da população.

•
•

• Departamento de cultura responsável pela biblioteca municipal

Parceria Público - Privada
Biblioteca nas escolas.
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10 . Áreas Rurais
área rural em geral

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Criar empreendimentos com ênfase no turismo
rural;
• Diversificação agrícola;
• Fixar o homem no campo e aumentar a renda
familiar;
• Agregar valor aos produtos artesanais e frutas;
• Recuperação das matas ciliares e reflorestamento
das áreas de preservação permanente e legal;

• Fomentar o planejamento turístico regional, através
de parecerias entre outros municípios;
• Realizar um estudo com mapeamento do potencial
turístico-ecológico-rural;
• Interligação com Londrina através da estrada para
Café Forte, com a reativação da balsa através do Rio
Tibagi;
• Fomentar a criação de empresas artesanais nas
escolas rurais desativadas de cada seção.
• Priorizar as cadeias produtivas como: produtos
orgânicos, naturais, laticínios e derivados de carne e
embutidos, compotas, etc;
• Criar um selo de qualidade, com certificado de
origem para os produtos artesanais e frutas;
• Criação de um viveiro municipal para o cultivo de
mudas nativas e frutíferas;
• Viveiro Municipal

•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar um trabalho de conscientização e informação sobre a
valorização da preservação dos elementos naturais e históricos
(kaikans, casas de arquitetura imigrante) na área rural;
Alocar e buscar recursos para investimentos na área rural para
manutenção das estradas vicinais e carreadores e linhas de
crédito para os pequenos produtores;
Promover intercâmbio para criação de um suporte tecnológico
para o setor hortifrutigranjeiro;
Desenvolver programas e projetos para o fortalecimento da
pequena propriedade rural;
Criação de programas de incentivo e atração de novos
investidores (aposentados, emigrantes, etc.) na área rural
disponibilizando informações sobre oportunidades e benefícios.
Criar suporte de apoio administrativo e tecnológico para a agroindústria em parceria com instituições do governo, ongs,
(parceria público privado);
Intensificar a fiscalização amibental;
Utilização do icms ecológico bem como criação de linhas de
créditos para o reflorestamento e preservação ambiental;

11 . Vazios Urbanos

lote atrás da Sambra
chácara próximo a vila nova
áreas não ocupadas entre a malha urbana e o córrego da sede

Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Garantir a função social da propriedade;
• Garantir o crescimento ordenado da cidade;
• Promover a ocupação destas áreas.

•

• Aplicar os instrumentos previstos no Plano Diretor.

Instrumentos do Estatuto da Cidade.
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12 . Áreas de Infra-estrutura deficiente
falta de água (curto prazo)
pavimentação precária (médio prazo)
iluminação pública (médio prazo)

Objetivos

Estratégias

Ações políticas
•
•
•

• Garantir a qualidade de vida e acesso à infraestrutura suficiente.

Exigir da concessionária o cumprimento do contrato.
Cobrança pela pavimentação e recapeamento.
Exigir dos novos loteadores a execução do pavimento.

13 . Indústrias em conflito de usos
Objetivos

Estratégias

Ações políticas

• Promover a qualidade do meio ambiente e convívio
pacífico com áreas residenciais;

•

•

Aplicação da Legislação do meio ambiente

Notificar a empresa, e determinar prazo para que se tomem as
devidas providências;
• Exercer o poder de polícia.

Assaí, Planejando o Amanhã
Diretrizes Políticas

277

