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Relise para a Imprensa
Lideranças apontarão em pesquisa do IRDES
prioridades para Pato Branco até 2030
Pato Branco 2030 – uma pesquisa com as principais lideranças do município fazendo que a tudes presentes
transformem o amanhã. As principais lideranças de Pato Branco poderão, do dia 1 de junho a 30 de junho colaborar e
par cipar da pauta dos planos de governo dos candidatos ao Execu vo e ao Legisla vo Municipal. Tudo através de uma
ampla pesquisa dentro do Projeto Pato Branco 2030, elaborado pelo Ins tuto Regional de Desenvolvimento Econômico e
Social – IRDES que colherá opiniões, via Internet, das lideranças locais sobre a habitabilidade – o que fazer para tornar a
cidade melhor para se viver; visitabilidade – o que fazer para a cidade ser ainda mais encantadora aos visitantes;
inves bilidade – o que fazer para a cidade ser sedutora a quem tem interesse em empreender; ambiente potencializador
– o que a cidade precisa ter para incen var, ainda mais, inicia vas inovadoras que proporcionem transformações
econômicas e sociais e a modernização da Administração Pública; sustentabilidade – o que o município deve priorizar
para a proteção e preservação do meio ambiente; internacionalização – o que a cidade pode fazer para potencializar a
conexões e seu contato com o mundo e Compliance – o que fazer para que haja o aprimoramento da aplicação dos
recursos públicos. O úl mo ques onamento aos pesquisados será: “ Se você fosse prefeito (a) de Pato Branco o que faria,
na prá ca, nos quatro anos de gestão, tendo por base carências da comunidade?”
Serão enviados e-mails ou links de acesso e as pessoas terão a oportunidade de expor sua visão sobre o futuro,
sobre como desejam que Pato Branco esteja em 2030.
Segundo o presidente do IRDES, Marcelo Silveira Dalle Teze a en dade fez o Pato Branco 2022 presencialmente e
trouxe grandes resultados, com as propostas sendo aceitas pelos candidatos e muitos dos itens cumpridos em prá cas de
execução. Agora, em função dos riscos vinculados ao Coronavírus, houve o desaﬁo dire vo e a opção e contar com
alterna vas tecnológicas de interação e levantamento das expecta vas das lideranças.
De acordo com o vice-presidente do Irdes, Evandro Néri as pesquisas serão tabuladas a par r do ﬁnal de junho e
elaborado a Proposta Pato Branco 2030 que será disponibilizada aos candidatos ao Execu vo e ao Legisla vo local. “Não
temos dúvidas de que as lideranças entendem e sabem o que precisamos. E a opinião individual delas, que representam
grande parte da população, fará signiﬁca va diferença e terá grande valor.”
A inicia va, desde o Pato Branco 2022 tem o apoio da Atlas Eletrodomés cos e do Jornal Diário do Sudoeste.
Segundo o empresário e dirigente do IRDES, Cláudio Petrycoski estar ouvindo as forças vivas e atuantes da sociedade é
algo extremamente posi vo e pauta o bom debate polí co. “Boas campanhas são realizadas a par r de grandes
propostas que não precisam ser, necessariamente, novas, mas sintonizadas aos anseios da comunidade e a proposta de
pesquisa Pato Branco 2030 atende tal necessidade. Planos de governo pautados a par r das prioridades comunitárias se
tornam mais fortes e estamos certos de que interagindo com líderes das en dades será possível colher excelentes
propostas de desenvolvimento. Foi o que colhemos no Pato Branco 2022 e, pelo belo trabalho do prefeito Augus nho
Zucchi não podemos deixar de pautar propostas de ações para que o futuro prefeito tenha pautas transformadoras e
uma sinergia com anseios comunitários similares ao atual chefe do Execu vo, o que, pela transformação deixada, será
altamente posi vo.”
Delise Guarien Almeida e André Almeida, dirigentes do Diário do Sudoeste ressaltam que a comunidade pautar
os rumos de seus representantes polí cos é algo moderno, democrá co e, acima de tudo, transformador. Para eles o
bom diálogo, a oportunidade de sugestões e a interação com os futuros atores polí cos só potencializam saídas para um
futuro próspero para Pato Branco. O Diário do Sudoeste tem ín ma relação com o desenvolvimento de Pato Branco e, na
visão de seus dirigentes, é sempre sa sfatório par cipar de momentos tão importantes para sua trajetória futura, algo
que também contará com o apoio dos demais veículos de comunicação.
Márcia Denize Triches Painim evidencia que é fundamental a colaboração das lideranças na construção de
propostas de desenvolvimento, o que norteará os planos governamentais dos candidatos. “Campanhas com propostas

são as mais transformadoras e este po de inicia va colabora na iden ﬁcação de caminhos em prol do desenvolvimento
cole vo.”
Ari Ignácio de Lima, diretor do Irdes diz que “embora não seja garan a de execução das sugestões pelo futuro
prefeito, mas esta é a hora de par ciparmos, de dizer o que queremos de nossos gestores para uma sociedade mais justa
e fraterna. Vejo no 2030 uma nobre oportunidade de manifestação do povo através de suas en dades e lideranças.”
Para Cesar Colini, gerente do Sebrae Pato Branco está num caminho que não pode retroceder. “Os avanços devem
ser priorizados: cidade inovadora, cidade amiga do idoso, cidade que prima pela qualidade dos negócios, pela qualidade
de vida. Nisso tudo é fundamental o entendimento e visão de futuro dos candidatos, com a devida valorização de como
estamos e onde queremos chegar em sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida.”
No entendimento do presidente do Sindimetal Sudoeste, Olcimar Tramon ni as sugestões das lideranças se
tornam primordiais para potencializar o que está sendo posi vo e melhorar pontos falhos, algo que torna a caminhada
para o futuro mais asser va e próspera. “Entendemos que a sociedade pautar a polí ca par dária é o caminho mais
adequado para que a máquina pública execute o que a maioria realmente espera. O Sindimetal Sudoeste entende que o
meio empreendedor precisa de incen vos e há o que ser deba do e aprimorado para o bem da sociedade como um
todo. Portanto, esta pesquisa pode ser um instrumento posi vo de caminhos a serem percorridos e ações a se
materializarem.”
É de muita importância a par cipação das lideranças para termos um plano de desenvolvimento sustentável com
melhoria de qualidade de vida a todos. Também apoiam a inicia va: o Sindimetal Sudoeste, o Sistema Fiep (Sesi,Senai e
IEL), Observatório Social do Brasil – Pato Branco (OSB-PB) e Sebrae.
O IRDES agradece o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social pelo apoio e
orientações tecnológicas. Também agradece antecipadamente, TV Sudoeste, TV Humaitá, RPC, Rede Massa, Rádio
Celinauta AM, Itapuã AM, Cidade AM, Elite FM, Movimento FM, A va FM, Liberdade FM, Revista Diference, Revista On
Top, Scala Bar, Portal O Alvo, Veja Pato Branco, Patob, entre outros veículos de comunicação sempre engajados em causas
voltadas ao desenvolvimento local e regional.
COMO FUNCIONARÁ
Lideranças locais vinculadas as en dades receberão um link de acesso para responder aos ques onários via
Internet. Caso alguém tenha diﬁculdade o IRDES encaminhará o ques onário por e-mail. O prazo para responder é até
dia 30 de junho. Após as en dades estarão tabulando os conteúdos e formatando para entrega oﬁcial aos candidatos, na
sede do Diário do Sudoeste, como já é tradicional e ocorreu no Pato Branco 2022.
Link de acesso

h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSﬂWUW
mmSGqh9ptaWBkpkKT5jWMmSGoJjro6scXtUZhvfePk
w/viewform
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SUA OPINIÃO TRANSFORMA O FUTURO DE NOSSA GENTE
Responda o link abaixo
e paute os candidatos
ao Execu vo e Legisla vo.
Até 30/6/20

Pesquisa Aplicada
Pesquisa de opinião com lideranças
O IRDES – Ins tuto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social está realizando uma pesquisa com as
principais lideranças de Pato Branco que servirá de pauta para elaboração de planos de governo para os candidatos ao
Legisla vo e ao Execu vo Municipal.
Sua opinião e os apontamentos de sua En dade, mediante interação com pessoas do seu meio, são fundamentais para
que tenhamos apontamentos mais detalhados das demandas municipais, algo que será entregue, posteriormente, a
todos os candidatos ao Execu vo e ao Legisla vo.
Estamos deﬁnindo a data limite de entrega dos ques onários até o dia 30 de junho de 2020 para que tenhamos
tempo de organizar tudo e repassar, posteriormente, aos candidatos.
Desde já agradecemos a colaboração e a lista das lideranças/en dades que deram sugestões será repassada,
junto, na Proposta de Prioridades Municipais aos candidatos.
1. O que Pato Branco precisa para ser uma cidade ainda melhor para você e sua família residirem?
(Habitabilidade)
2. O que Pato Branco pode ter a mais para ser uma cidade encantadora aos visitantes? (Visitabilidade)
3. O que Pato Branco precisa para ser uma cidade mais sedutora aos empreendedores? (Inves bilidade)
4. O que Pato Branco precisa para incen var, ainda mais, inicia vas inovadoras e de transformação econômica e
social? Inicia vas que fortaleçam as en dades? (Ambiente potencializador)
5. O que Pato Branco precisa para melhorar sua sustentabilidade ambiental? (Sustentabiliade)
6. O que Pato Branco pode fazer para ser uma cidade internacionalizada, conectada com o mundo?
(Internacionalização – White Duck Connec on)
7. O que fazer para que seja aprimorada a aplicação dos recursos públicos (Compliance)?
8. Se você fosse prefeito (a) de Pato Branco o que faria, na prá ca, nos quatro anos de gestão, tendo por base
carências da comunidade?

Critérios de Tabulação e Apontamentos
Os primeiros sub tulos não foram posicionados por incidência de repe ção de respostas. Mas os conteúdos após os
sub tulos apresentaram ordem sequencial da maior incidência de aparecimento para a menor.
Por ser uma ação proposi va itens agressivos ou que não se aplicam foram descartados
Itens subje vos e abertos demais para compreensão não foram considerados.
Os apontamentos foram tabulados, agrupados, veriﬁcados e editados para formatação do presente documento.
A pesquisa foi respondida por 143 pessoas envolvidas em en dades locais.

HABITABILIDADE

Habitabilidade
1. O que Pato Branco precisa para ser uma cidade ainda melhor
para você e sua família residirem? (Habitabilidade)
SEGURANÇA
· Intensiﬁcar o combate ao consumo e o tráﬁco de drogas
· Inves r e melhorar a segurança pública no centro e nos bairros
· Implementar um maior sistema de segurança na cidade e no interior com a instalação de câmeras de
monitoramento
· Estabelecer o bem estar público, principalmente nos ﬁnais de semana
· Ampliar a segurança nos espaços públicos na cidade
· Inves r em segurança nas quadras de esportes localizadas ao lado do Ginásio Patão
· Intervir junto ao Estado para a construção de uma nova cadeia pública fora do perímetro urbano.
· Realizar inves mentos para atrair novas indústrias
· Melhorar a sinalização dos semáforos
· Ter uma cadeia pública nova e para mais detentos
· Melhorar a segurança nas ruas
· Criar estrutura de acolhimento de mulheres e crianças ví mas de violência no lar
· Intensiﬁcar ﬁscalização em pontos de vendas de bebidas alcoólicas
· Ar cular para que haja aprimoramento na Segurança em Nova Espero, prevendo mais câmeras de
segurança também
· Ar cular para que as autoridades atuem sobre as origens do consumo de drogas na cidade
· Intensiﬁcar a ﬁscalização com relação a motos e automóveis com escapamentos adulterados
· Estudar formas de ﬁlmagem e ações preven vas de segurança para as famílias do interior

SAÚDE
· Inves r e melhorar a assistência em saúde em todo o município, principalmente nos bairros
· Desenvolver um projeto de Prevenção e Combate as Drogas
· Incen var novo patamar estrutural para a Unidade Oncológica
· Garan r recursos juntos aos órgãos Federais e Estaduais para melhorar a qualidade na saúde
· Estudar e criar projetos preven vos novos para a saúde aproveitando os proﬁssionais da Universidade
· Ampliar e melhorar o sistema de agendamento prévio na Saúde
· Melhorar a assistência em saúde nos bairros com a criação de mais Unidades de Atendimento
· Incen var mais um hospital na cidade

· Agilizar a entrega de resultados de exames.
· Intensiﬁcar esforços para reduzir, radicalmente, casos de Dengue e similares na cidade
· Criar lei municipal que exige melhor condição de comodidade e conforto para cuidadores de enfermos
nas ins tuições hospitalares
· Ter proﬁssionais de saúde, especialmente médicos, com expedientes controlados nos serviços
públicos
· Ter o pré-agendamento de consultas, com espera máxima de 30 minutos para atendimento.
· Ter uma UPA adicional, mais centralizada

CULTURA
· Des nar mais inves mento para o Setor da Cultura
· Ampliar o projeto Natal de Pato Branco
· Criar espaço sico para a vidades organizacionais e encontros regulares de grupos de imigrantes
recentes: hai anos, paraguaios, venezuelanos ...
· Intensiﬁcar a cultura em nossa cidade com a criação de livrarias e um centro histórico
· Criar um museu de alta atra vidade regional
· Ampliar opções culturais no município
· Intensiﬁcar o incen vo a eventos culturais
· Realizar ações de es mulo ao turismo de eventos
· Disponibilizar verbas para a cultura
· Criar mais projetos direcionados ao lazer e a cultura
· Usar a infraestrutura para a cultura e a vidades culturais de fato, incen vando os proﬁssionais locais
· Inserir entretenimento envolvendo famílias, sem limite de idade

URBANIZAÇÃO
· Padronizar e melhorar as calçadas no centro e nos bairros, incen vando o cuidado pelo espaço
público com limpeza e conservação
· Planejar ações de melhorias na padronização da urbanização nos bairros do município
· Melhorar o planejamento do Trânsito
· Criar mais praças, espaços públicos de lazer e de convivência nos bairros
· Projetar ações para a preservação do meio ambiente
· Melhorar a arborização urbana
· Re rar árvores que geram a “indústria da alergia” da cidade
· Realizar a manutenção constante da arborização
· Ampliar espaço nas ruas eliminando ﬂoreiras centrais
· Melhorar o planejamento urbano para uma melhor mobilidade
· Criar mais parques e praças nos bairros de forma igualitária para a população
· Redeﬁnir faixas de segurança para os pedestres

· Melhorar a sincronização de semáforos, prevendo para pedestres
· Cumprir um zoneamento planejado conforme os obje vos de cada local
· Criar mais estacionamentos privados ou criar rodízios
· Ter sinalização trilíngue no perímetro urbano e nas repar ções
· Melhorar as condições de uso das calçadas no centro e nos bairros, prevendo padronização e
acessibilidade
· Zelar pelo trabalho da limpeza de casas e terrenos baldios
· Proporcionar melhorias em geral para o desenvolvimento da Zona Sul
· Implantar uma manutenção constante nos bairros da cidade
· Ins tuir apenas novos loteamentos com espaço para estacionamento dos dois lados da rua.
· Efe var uma coleta eﬁciente de lixo e aumentar o número de contêineres

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
· Priorizar a criação de cultura e incen vos para o ingresso na gestão 4.0
· Incen var a oportunidade de emprego e renda para os jovens
· Incen var as indústrias existentes no município e a vinda de novas para a geração de emprego
· Criar um Programa de suporte e atendimento a desempregados
· Incen var mais o comércio com a vinda de lojas com produtos de Marca
· Incen var o desenvolvimento das empresas facilitando acesso à infraestrutura

INFRAESTRUTURA
· Melhorar condições dos asfaltos no centro e nos bairros
· Con nuar com o projeto Aeroporto Regional de Pato Branco
· Incen var a conclusão da construção do Shopping
· Assegurar dois vôos comerciais diários para a cidade de Pato Branco
· Viabilizar a criação de um novo Parque de Exposições com uma infraestrutura completa
· Evoluir o sistema de ﬁação (telefonia, Internet e iluminação)
· Inves r em infraestrutura básica em pontos deﬁcitários
· Modernizar o Parque de Exposições e o conceito da Expopato
· Criar espaços para exposições semanais de empresas na Praça Presidente Vargas
· Aumentar o número de expositores na Feira do Produtor
· Criar estacionamentos para melhorar o trânsito local
· Es mular a ocupação de terrenos vazios na área central, aumentando o valor de IPTU de lotes baldios
· Criar Incen vos para mais estacionamentos privados com descontos de IPTU em lotes u lizados
· Melhorar, com urgência, a infraestrutura de abastecimento energé co para Nova Espero
· Retomar projetos para a concre zação de uma ferrovia que passe pela região
· Implantar subprefeituras com atendimento por região ou bairros
· Construir um grande condomínio residencial para a terceira idade

· Resolver os problemas de alagamentos na cidade
· Inves r em infraestrutura e urbanização da cidade para obter uma valoração imobiliária mais
atra va
· Melhorar a qualidade do abastecimento de água no município
· Implantar um plano para evitar enchentes
· Melhorar o abastecimento de água em Nova Espero
· Garan r recursos de qualidade para a saúde, esgotos, água e fornecimentos de energia de maneira
sustentável
· Criar um novo Distrito Industrial
· Mudar o Plano Diretor a ﬁm de aumentar as áreas pavimentadas nos bairros
· Projetar asfalto e rede de esgoto para todos os bairros

TECNOLOGIA
· Potencializar a velocidade da Internet gratuita em locais públicos
· Aprimorar o fornecimento de Internet em Nova Espero

GESTÃO
· Efe var um Planejamento de Desenvolvimento Econômico de médio e longo prazos para a cidade
· Adotar um Plano de Gestão Pública que permita con nuidade das a vidades independentemente
dos grupos polí cos
· Melhorar acessos nas vias públicas
· Desapropriar uma ou duas quadras próximas do Centro para a instalação de espaços espor vos e
culturais, fazendo o mesmo nos bairros
· Instalar um calçadão abrangendo as ruas centrais, no triângulo entre as ruas Itabira e Ararigboia,
Caramuru e Tocan ns
· Eliminar polí cas de desconto ou “incen vo” a maus pagadores de tributos

EDUCAÇÃO
· Realizar Concurso Público para aumentar o número de professores a vos
· Construir e disponibilizar mais creches para o município
· Melhorar as creches existentes
· Melhorar a educação
· Inserir novos proﬁssionais concursados
· Atrair mais ins tuições de ensino para a cidade
· Inserir mais uma creche e uma escola pública no Bairro Fraron
· Ampliar vagas para a educação infan l
· Inves r em escolas técnicas proﬁssionalizantes nos bairros mais carentes para jovens do ensino
médio
· Trabalhar o comportamento familiar no sen do de amparo ao estudante

· Levar segundo idioma de qualidade para jovens em contraturno

ESPORTE E LAZER
· Construir ginásio de esportes com capacidade de público superior a 4.000 pessoas
· Criar e ampliar novos espaços públicos para esporte e lazer
· Criar novos parques
· Construir quadras espor vas sinté cas nos bairros
· Construir uma pista de bicicross e motocross em Pato Branco
· Transformar em área urbana a BR 158, tendo uma avenida com pista de caminhada e ciclovia até o
eixo central
· Colocar banheiros (Não químicos) perto do Ginásio Patão, para quem usa quadras por lá
· Ter ciclovias e pistas para caminhadas e corridas
· Ter uma pista de bicicross
· Incen var um projeto que gere receitas adicionais con nuas para nossos esportes de compe ção
(Pato Futsal, Pato Basquete ...)

SANEAMENTO
· Melhorar o saneamento básico em todos os bairros
· Revitalizar a rede de esgoto
· Implantar um plano de gestão para melhorar o volume de escoamento de águas pluviais, com
melhorias nos dimensionais de tubulações de esgoto
· Revitalizar e modernizar a rede de escoamento das águas de chuvas no centro da cidade
· Intensiﬁcar o tratamento de saneamento básico

TRANSPORTE E TRÂNSITO
· Melhorar a integração do Transporte Cole vo / Público
· Melhorar o planejamento do sistema viário, com agilização da mobilidade
· Melhorar a sinalização das ruas
· Planejar ruas e vias exclusivas para o transporte cole vo
· Integrar transporte intermunicipal com urbano
· Disponibilizar carros elétricos compar lhados
· Melhorar a qualidade do transporte cole vo
· Melhorar o Sistema ESTAR
· Melhorar a mobilidade das estradas
· Aumentar o número de vagas de estacionamento
· Ampliar áreas com pavimentação asfál ca
· Contar com espaços seguros (Permitam colocar cadeados) para estacionamento de bicicletas

· Es mular a criação de estacionamentos privados
· Es mular e legalizar os moto táxis, Uber e aﬁns

HABITAÇÃO
· Criar programas que oportunizem a aquisição facilitada de moradia para pessoas assalariadas, através
de parcerias governamentais
· Revisar o Plano Diretor para delimitação de áreas para construção de prédios mais altos e eﬁcientes
· Viabilizar a gestão de infraestrutura em loteamentos, prevendo melhor qualidade no escoamento da
água das chuvas

INCLUSÃO /MELHOR IDADE
· Proporcionar maior acessibilidade para pessoas com deﬁciência
· Inves r na inclusão social nos bairros carentes
· Inserir um programa de baixa renda e geração de empregos
· Criar estrutura mais ampla para acolhimento permanente de idosos

ILUMINAÇÃO
· Ampliação da iluminação pública na cidade com iluminação LED

MEIO RURAL
· Melhorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica para a zona rural
· Con nuar com o projeto Asfaltos no Campo
· Melhorar os acessos nas propriedades rurais

MEIO AMBIENTE
· Implantar sistema de reciclagem e reaproveitamento do lixo domiciliar
· Implantar sistemas de ﬁltro em chaminés de restaurantes e churrascarias para inibir fumaça no
perímetro urbano

VISITABILIDADE

Visitabilidade
2. O que Pato Branco pode ter a mais para ser uma cidade
encantadora aos visitantes? (Visitabilidade)
TURISMO
· Criar roteiros de turismo rural incen vando a qualidade da recepção com treinamentos e apoio
técnico orienta vo aos produtores envolvidos
· Criar um Museu altamente atra vo e moderno no atual Centro Administra vo resgatando
curiosidades e a história
· Potencializar o Natal em Pato Branco, incen vando a criação de negócios a par r dele
· Explorar as riquezas naturais do município criando o ecoturismo local para as prá cas de rapel,
cicloturismo, caminhadas, escaladas e trilhas
· Descobrir, criar e difundir novos pontos turís cos na cidade e no interior
· Projetar mais parques como o Alvorecer
· Criar um Guia Regional Digital de pontos turís cos do município de Pato Branco e ampliar a difusão
deles
· Incen var a rede hoteleira do município e o surgimento de um Hotel Fazenda
· Fazer um mirante diferenciado na cidade
· Construir um novo teatro
· Difundir mais o potencial acolhedor de Pato Branco (Parques, Shoppings, Comércio e Serviços)
· Criar mais locais públicos com aparelhos para a a vidade espor va e jardins, de preferência no centro
da cidade
· Incen var um local no Parque Ambiental para a prá ca de Tirolesa
· Formar proﬁssionais ou preparar melhor os funcionários, como guias, para atuar nos hotéis e
restaurantes com segundo idioma, destacando e indicando os pontos turís cos
· Criar um portal trilíngue para a internacionalização da cidade
· Ter indica vos de comunicação visual dos pontos turís cos nos hotéis da cidade
· Criar mais pontos turís cos alterna vos, como, por exemplo Morro do Divisor em Vitorino
· Inves r na maior qualiﬁcação do atendimento das empresas do comércio
· Ter um centro cultural regional com comidas picas, artesanato, danças, poesia, entre outros
· Criar um memorial histórico
· Criar um centro de informações e apoio ao visitante
· Programa para retenção dos talentos na cidade universitária (para os recém-formados)
· Es mular, inclusive ﬁnanceiramente, o turismo de eventos que movimenta o comércio local
· Inves r em parques temá cos/turís co
· Inves r em conforto e comodidade para melhor visibilidade do Desﬁle de Natal

EVENTOS/FEIRAS
· Idealizar feiras de artesanatos variados, de gastronomia e de cultura, com agendas ﬁxas e periódicas
· Criar um cronograma de eventos culturais, tecnológicos e setoriais
· Realizar feiras de livros e alimentos orgânicos em praças e parques
· Elaborar uma agenda cultural ligada ao calendário do Pato Futsal e Pato Basquete

· Apoiar a cultura de forma geral: música, teatro, dança, pintura, literatura e artesanato
· Incen var a vinda de grandes espetáculos para a cidade
· Ter ações culturais diferenciadas, datas comemora vas com intensas a vidades ar s cas e espor vas
· Divulgar mais a cidade de Pato Branco e seus eventos
· Aproveitar o sucesso da Inventum tornando-a permanente em local mais próximo do centro da
cidade, com homenagens aos grandes nomes da ciência
· Inves r em um espaço voltado ao público "tecnológico" em região central, com áreas para jogos, salas
de mul mídia
· Promover o cenário cultural (fes vais de música, feira do livro...)
· Criação de um novo Centro Cultural e um Centro Comercial de Arte e Cultura
· Modernizar a Expopato e as feiras Casa e Construção e Exporural
· Aprimorar o Natal de Pato Branco facilitando a visibilidade do público
· Criar um local para grandes eventos, podendo ser uma arena mul uso
· Inves r e incen var eventos temá cos na Inventum e novas feiras setoriais
· Inves r em Feiras de Conhecimento
· Incen var bailes sociais para casais
· Divulgação dos talentos da cidade, ar stas, empresas e seus produtos/serviços

GASTRONOMIA/HOTELARIA
· Melhorar a gastronomia com a inclusão de um prato pico diferenciado da cidade ou da região
· Criar a vidade fes va em cima do prato pico como realizado em outras cidades
· Criar um Guia de Gastronomia com indicações de restaurante e suas opções de culinária
· Incen var avanços na qualidade dos restaurantes
· Incen var avanços na qualidade da rede hoteleira e opções alterna vas de hospedagem
· Desenvolver um projeto valorizando produtos regionais

LAZER
· Melhorar o acesso e a infraestrutura das opções de lazer hoje existentes
· Aproveitar melhor as futuras regiões de alagados na encosta do Rio Chopim
· Criar conec vidade com grandes centros para desenvolver a área de Lazer, através da contratação de
eventos
· Melhorar a sinalização de acesso aos pontos de atra vidade turís ca
· Criar mais espaço de lazer voltado para o público infan l
· Criar espaço de lazer e permanência diurna co diana para a melhor idade

INFRAESTRUTURA
· Criar um projeto completo de desenvolvimento do turismo, seja para negócios, gastronômico, rural,
aventura ou eventos. Dar con nuação aos eventos já existentes como o Natal e feiras setoriais,
agregando novos projetos ao turismo ainda não pra cados
· Modernização da ﬁação elétrica na cidade, adotando a ﬁação subterrânea
· Resolver a canalização e as barragens de contenção para evitar enchentes
· Melhorar a urbanização, o trânsito e a acessibilidade
· Ampliar as ﬂoreiras e arborização na região central
· Incen var atrações turís cas de eventos
· Melhorar o transporte Urbano com logís ca e conexão entre o centro e bairros
· Ampliar a capacidade de escoamento dos bueiros

· Melhorar o trânsito para acesso da Rodoviária
· Inves r em qualidade de vida local, com: ruas arborizadas, esgoto tratado, mato cortado, calçadas
padronizadas, boa iluminação, saúde, segurança, aeroporto com mais linhas aéreas e estradas
melhoradas
· Consolidar e ampliar as linhas aéreas
· Melhorar algumas ruas com pavimentação desgastada
· Melhorar os trevos que dão acesso a cidade (Principalmente Patrolinha e da Ca ani) com
modernização dos canteiros, novo sistema de pintura, placas de sinalização, outdoor com
propagandas do município, limpeza das vias de acesso, placas de boas vindas a Pato Branco e
organização de ﬁação
· Inves r na melhoria da periferia da cidade melhorando a mobilidade
· Melhorar a mobilidade do trânsito (No deslocamento de veículos, pedestres e pessoas com
necessidades especiais)
· Ampliar espaços para estacionamento
· Con nuar intensiﬁcando ações para a limpeza da cidade
· Inserir placas de sinalização trilíngues com indica vos para os principais pontos da cidade, inclusive
turís cos
· Criar um sistema de transporte para circular pelo centro e entre locais de atração turís ca
· Proporcionar mais segurança na cidade intensiﬁcando o uso de câmeras
· Efetuar limpeza de ruas e encostas de rios nos bairros e no centro
· Criar portais nas entradas de acesso da cidade
· Inves r na melhoria da periferia da cidade melhorando a mobilidade
· Mais segurança e monitoramento nas ruas (câmeras de segurança, aumentar policiamento),
manutenção adequada de nossos parques
· Executar um projeto para a Rua Guarani, com calçadas mais largas, bancos e com a possibilidade das
pessoas se conectarem
· Intensiﬁcar a segurança dando suporte e encaminhamento a pedintes
· Melhorar a infraestrutura de animais abandonados e ví mas de maus tratos
· Ins tuir uma campanha de limpeza para as ruas da cidade
· Fazer uma ciclovia que cubra boa parte da cidade
· Criar mais estacionamentos na área central
· Aumentar número de árvores que deem ﬂores, padronizadas por área ou por ruas
· Manter a limpeza e organização da cidade

INVESTIBILIDADE

Investibilidade
3. O que Pato Branco precisa para ser uma cidade mais
sedutora aos empreendedores? (Inves bilidade)
INCENTIVOS
· Gerar mais empregos apoiando o empresário através do Incen vo Fiscal (Isenção, redução de
alíquotas de impostos e taxas)
· Incen var e reduzir o imposto nos primeiros dois anos da empresa que se instala
· Incen var criação de novas Indústrias, Startups, Microempresas e Galerias Empresariais
· Potencializar as vocações produ vas: metalurgia, eletroeletrônica, cadeia do leite, transformação de
grãos...
· Desburocra zar o processo de abertura para novas empresas
· Oportunizar a doação ou comodato de terrenos e barracões para empresas que geram empregos
· Analisar e potencializar segmentos vocacionados da produção Industrial e Tecnológica, envolvendo
outros segmentos que empregam bastante, como vestuário
· Criar um programa de ampliação para pequenas indústrias
· Buscar novas leis de isenção tributária ao território e intensiﬁcar vocação tecnológica
· Buscar uma lei federal que crie uma zona franca de produtos de so ware e hardware de Pato Branco
e região
· Criar um plano de monitoramento e suporte às empresas instaladas, com retorno ágil da Prefeitura
em relação as demandas solicitadas
· Reduzir a burocracia (Leis), ofertar serviços públicos para quem empreende
· Ter proﬁssionais públicos capacitados e comprome dos em auxiliar no atendimento às demandas do
empreendedor
· Criar Programa de incen vos e atração de novas indústrias de alta empregabilidade
· Promover incen vos ﬁscais e a expansão da tecnologia inovadora
· Potencializar o ecossistema de tecnologia local
· Incen var ﬁscalmente o uso de energia solar e/ou eólica nas empresas
· Incen var ﬁscalmente empresas que contratarem jovens do Horto Florestal e de grupos de
vulnerabilidade
· Fazer um programa de melhoria visual das fachadas das lojas comerciais
· Divulgar e premiar empresários que se diferenciam e geram avanços em empregos, produtos e renda

APRENDIZADO
· Inves r em formação técnica de empreendedores e potenciais empresários

DIVERSOS
· Cobrar estacionamentos próprios para as agências bancárias
· Criar feiras de produtos locais com calendário regular de eventos

COMUNICAÇÃO/CONECTIVIDADE
· Divulgar o potencial tecnológico da cidade em revistas voltadas ao negócio e ao empreendedorismo

· Criar um marketplace cole vo (Shopping virtual) para empresas de Pato Branco interessadas em
comercializar para fora
· Firmar novas parcerias de cooperação tecnológica com outras cidades do Brasil e do Mundo
· Promover eventos que incen vem inves mentos internacionais
· Envolver mais o comércio, com contrapar das, nas a vidades desenvolvidas.
· Criar novos zoneamentos para descentralizar o comércio
· Construir ciclovia (Entorno do Rio Ligeiro, interligando as principais faculdades e Universidades),
negociar com o estado a ampliação da ciclovia e iluminação pública, desde o trevo do pa nho até o
trevo do contorno norte (Passo da Pedra)

INFRAESTRUTURA
· Expandir o desenvolvimento do Município com a criação de novos Parques Industriais e Pólos
Tecnológicos, envolvendo o Contorno Norte
· Ampliar os voos diários de Pato Branco com preços acessíveis
· Atrair empresas que gerem empregos com boa remuneração média
· Disponibilizar um Espaço para Eventos de Negócios e de desenvolvimento local, regional e nacional
· Reivindicar a nível Estadual e Federal a revitalização das principais rodovias da região
· Organizar as vias de acesso às áreas industriais para tráfego de veículos pesados
· Solicitar melhorias na área de Telecomunicação (telefonia celular e Internet)
· Inves r em segurança no município
· Disponibilizar um local mais adequado na Prefeitura para o atendimento às empresas e aos
empreendedores
· Melhorar a Infraestrutura para as indústrias, saneamento básico, rodovias, telecomunicações e
colocar em operação mais intensa o Aeroporto
· Efetuar a desocupação de barracões doados que não atendem a ﬁnalidade de doação e repassá-los
para outras empresas produ vas
· Ampliar os projetos de incubadoras de empresas para acesso a locação de imóveis com preços mais
acessíveis
· Ter um Parque Industrial que incen ve o pequeno e o médio empresário
· Concluir o projeto da Rua Guarani

EDUCAÇÃO/SAÚDE
· Disponibilizar cursos gratuitos para termos mais trabalhadores com qualiﬁcação técnica
· Inves r em educação disponibilizando mais escolas e creches
· Tornar efe va a parceria entre público e privado com um projeto único envolvendo ins tuições de
ensino nos seus diferentes níveis
· Desenvolver o empreendedorismo nas escolas municipais e estaduais
· Dinamizar os atendimentos de saúde minimizando tempos de ausência no trabalho
· Inves r as nossas crianças e adolescentes sensibilizando o empreendedorismo e conhecimento de
informá ca e robó ca
· Intensiﬁcar o conhecimento de matemá ca e lógica no contraturno

INTERCÂMBIOS
· Tornar Pato Branco uma cidade internacionalizada
· Incen var par cipação de empresas de Pato Branco em feiras internacionais
· Criar cursos de associa vismo para importação e exportação

· Estudar a possibilidade de criar uma Zona Franca para Hardware e So ware complementando a Lei
Zucchi
· Criar Centros de Inovação e intercâmbio internacional

AMBIENTE
POTENCIALIZADOR

Ambiente Potencializador
4. O que Pato Branco precisa para incen var, ainda mais,
inicia vas inovadoras e de transformação econômica e
social? Inicia vas que fortaleçam as en dades? (Ambiente
potencializador)
INOVAÇÃO
· Incen var a criação de um Comitê Gestor do Ecossistema de Inovação
· Incen var a vidades empreendedoras que gerem a sustentabilidade das en dades beneﬁcentes
· Pesquisar maiores carências de proﬁssionais e criar cursos técnicos na área
· Trazer aprendizado tecnológico avançado, internacional, com tradutores para salto técnico nos
proﬁssionais do território
· Ter projetos integrados entre Poder Público e Terceiro Setor
· Criar um Conselho Gestor para o Município com des nação de linhas e expecta vas para Legisla vo,
Execu vo e Judiciário
· Criar um programa, com en dades, de capacitação dos vereadores eleitos no entendimento da
máquina pública e direitos, deveres e falhas observadas na condução legisla va
· Criar estratégias de aprimorar o desempenho dos Conselhos Municipais com intensiﬁcação da
interação com as en dades
· Criar incen vos a proﬁssionalização das en dades através de seus dirigentes e execu vos
· Incen var a formalização do voluntariado das en dades
· Incen var inicia vas inovadoras que ligam ensino superior ao Sistema S para que as empresas fujam
da burocracia e tenham mais agilidade no atendimento de suas demandas
· Criar premiação con nua em cima de notas ﬁscais emi das no município no comércio, na indústria e
em serviços. Os valores das notas dão direito a cupons e premiações, es mulando a solicitação de
nota ﬁscal

TECNOLOGIA
· Con nuar a inves r em Tecnologia / Polo Tecnológico e de Ciência
· Criar novas leis de incen vo a projetos empreendedores inovadores
· Criar um portal de e-commerce gratuito para nossos empreendedores

EDUCAÇÃO
· Oferecer consultoria e cursos para criação de novos empreendimentos
· Melhorar e testar o preparo técnico dos professores
· Criar frentes aprendizados adicionais de lógica, matemá ca, informá ca e idiomas nas escolas
públicas
· Intensiﬁcar realização de oﬁcinas e cursos de programação, robó ca e informá ca gratuitos para a
comunidade
· Aprimorar cursos de aprendizado de português para os imigrantes
· Incen var a cultura do associa vismo/coopera vismo
· Incen var ainda mais a educação ﬁnanceira, inovadora e empreendedora dos jovens

· Ter cursos de educação polí ca e cidadã nas escolas
· Melhorar as estruturas das escolas, principalmente as municipais e aumentar a segurança desses
ambientes
· Criar Programa de Capacitação de Gestores de En dades no sen do de entenderem direitos,
deveres, oportunidades e riscos na administração do Terceiro Setor
· Intensiﬁcar o aproveitamento das en dades de apoio empreendedor (Senac, Sebrae, Sesi, Senai...)
· Inserir mais cursos nas ins tuições públicas de ensino superior e/ou técnico
· Criar cursos básicos, intermediários e avançados de e-commerce para en dades e empreendedores
· Criar programa que oriente o cidadão a contratar terceiros com segurança, evitando habitualidade,
subordinação e pessoalidade, gerando vínculos e passivos pesados
· Criar programas educacionais que instruam o prestador de serviço informal a se oﬁcializar por
empresa, coopera va e/ou outra alterna va formal de a vidade
· Inves r em educação empreendedora sustentável e economicamente viável

INCENTIVOS
· Criar e incen var coopera vas e en dades de autossustentáveis
· Incen vo e suporte ﬁnanceiro para as incubadoras
· Incen var o empreendedorismo e a inovação aos estudantes e jovens
· Desenvolver projetos que visem dar suporte aos inves dores e principalmente a quem quer abrir um
negócio
· Incen var a criação de pequenas indústrias
· Repassar an ga estrutura da Casa do Papai Noel gratuitamente para Ins tuto Maldir Pastorello
(Abrace) e Gama – Grupo de Amigos da Mama para projetos de sustentabilidade de en dades e
ações de comercialização de produtos
· Criar campanha de incen vo sequencial proﬁssionalizante aos jovens do Horto Florestal e grupos
étnicos menos favorecidos
· Criar leis de incen vo a intercâmbios internacionais
· Inves r na valorização das pessoas, com atrações de crédito e apoio à inovação regional
· Criar um fundo garan dor de crédito local
· Realizar eventos culturais, eventos de negócios, sediar congressos médicos e eventos técnicos.
· Ampliar o volume de valores des nados as en dades beneﬁcentes com voto na autossutentabilidade
delas
· Criar assessoria contábil gratuita por um ano para empresas incubadas
· Criar incen vos ﬁnanceiros e de apoio administra vo para quem conclui cursos proﬁssionalizantes e
deseja empreender
· Ar cular para que Bombeiros e demais agentes ﬁscalizadores tenham um padrão de abordagem às
empresas. Fiscalizadores que ﬁzeram as demandas inicial de ajuste sejam os mesmos que farão a
visita de ﬁnalização para liberação do que foi demandado, sem que ocorram demandas de ajustes
adicionais, posteriormente, caso não haja nova legislação existente
· Tornar obrigatório para liberação de recursos para en dades a existência de Planejamento
Estratégico e planos de negócios e inves mentos caso sejam propostas a vidades complementares
nelas

INFRAESTRUTURA
· Oferecer transporte municipal permanente gratuito para alunos en dades que fazem a vidades
sociais sem ﬁns lucra vos

· Ter novas áreas para facilitar o surgimento de indústrias
· Regionalizar o aeroporto de Pato Branco
· Ter novas incubadoras e aceleradoras de negócios para desenvolvimento de novos negócios
· Criar espaço para ações rota vas de vendas de pequenos comerciantes e prestadores de serviços no
centro da cidade
· Criar a Feira Semanal dos Pequenos Empreendedores
· Liderar a criação de um novo, moderno e mais amplo Lar dos Idosos
· Liderar a criação de um Centro de Acolhimento e reencaminhamento a mulheres e crianças ví mas
de violência

INCLUSÃO
· Incen var plano gestor para en dades existentes, com formação de grupo de en dades voltadas a
proporcionar ações de sustentabilidade
· Criar uma nova e mais ampla Casa Abrigo para jovens sem família que permita o convívio próximo
entre irmãos de sexo diferente
· Melhorar as condições dos detentos na cidade e ofertar trabalho remunerado para eles
· Criar um condomínio diferenciado para idosos
· Des nar espaços sicos gratuitos para associações e aﬁns de grupos de imigrantes

LEGISLAÇÃO
· Rever e redeﬁnir legislações e termos para doação de áreas para en dades tendo, bem claro, que
jamais poderão repassar para outras en dades, de fora do território e, em caso de precarização e/ou
encerramento das a vidades, a área voltará ao município para ﬁns similares
· Ter gestão de órgãos públicos mais técnica e menos polí ca estabelecendo leis para isso, prevendo
conhecimentos mínimos de secretários e altos cargos na área onde atual
· Criar leis de incen vo ao voluntariado
· Ajustar para que excedentes ﬁnanceiros da Câmara sejam des nados, na devolução ao Execu vo,
exclusivamente, para projetos de sustentabilidade de en dades ﬁlantrópicas e sem ﬁns lucra vos
· Criar lei para a Câmara des nar recursos a en dades de ﬁns de ﬁscalização e incen vo a prá cas de
boa aplicação de recursos públicos
· Criar lei que exija publicação nos portais da prefeitura e da Câmara de relatórios mensais detalhados
de 100% das entradas e saídas .
· Criar lei que torne proibi vo o repasse de recursos públicos ou privados doados pela comunidade
para en dades beneﬁcentes que transﬁram parte percentual de recursos recebidos para outras
en dades terceiras, mesmo que isto conste oﬁcialmente em estatutos e seja aprovado por
Assembleia de tais en dades
· Realizar visitas pelo menos semestrais a en dades beneﬁciadas com recursos públicos para, caso não
estejam atendendo bem a a vidade ﬁm dos recursos, haja interrupção imediata dos repasses
· Criar na condição dos repasses públicos a autorização para visitas não agendadas e livre acesso às
en dades beneﬁciadas e seus documentos para análise da qualidade dos serviços prestados, com
plena transparência de seus atos
· Maior ﬂexibilização, respeitando a legislação vigente como: food trucks e serviços alterna vos de
alimentação e/ou transporte
· Regularização dos serviços de moto táxi, com obrigatoriedade de CNPJ, não Empreendedor Individual,
carteira assinada para quem não é empreendedor, uso de Equipamentos de Proteção Individual –
EPIs e seguro mínimo em caso de acidentes, por morte e invalidez e terceiros de R$ 500 mil com
atualização de valores anualmente realizada

· Criar legislação que permita remuneração para conselheiros municipais por encontro e/ou reunião,
dando opção do conselheiro des nar remuneração para sua en dade

OUTROS
· Manter o atual padrão de relacionamento com Governo Estadual
· Manter e aumentar as inicia vas dos líderes locais e regionais para buscar inovações e formas de
desenvolvimento
· Buscar com lideranças externas o convencimento de que o Aeroporto Regional em Pato Branco é
extremamente viável e de bom senso no uso do dinheiro público
· Criar lei que, para des nação de recursos municipais, as en dades tenham pelo menos 80% dos
membros dire vos residentes na cidade há mais de um ano e que tenham autonomia nas
assembleias para mudar rumos da referida en dade, havendo independência da en dade local em
relação a en dades terceiras. Sem tal condição, não deve haver a liberação de recursos

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade
5. O que Pato Branco precisa para melhorar sua
sustentabilidade ambiental? (Sustentabiliade)
INFRAESTRUTURA
· Estudar a criação de uma grande usina de energia solar, hidráulica e/ou eólica para abastecer,
inicialmente, todas as repar ções públicas e, posteriormente, as en dades beneﬁcentes.
· Ter uma usina de reciclagem de lixo domiciliar
·Ter potencializado o reaproveitamento de lixo domiciliar para revenda e geração de energia
· Fazer a reciclagem de lixo em áreas degradadas como no lixão através do emprego de novas
tecnologias
· Melhor a Rede de Esgoto e Saneamento básico
· Criar uma grande ciclovia na cidade e que leve para pontos do interior
· Ampliar programa de acolhimento para animais de rua
· Dar mais apoio para a Coopera va de Reciclagem de Lixo
· Fazer manutenção e ajustes nas bacias de contenção de água das chuvas
· Ampliar o parque Alvorecer adquirindo regiões de mata nas proximidades
· Estudar possibilidade de ter biodigestores para o lixo orgânico
· Criar outro Parque Ambiental
· Incen var a criação de uma unidade de logís ca reversa industrial para o meio fabril, uma empresa
que recicla e reu liza refugos (plás co metal, peças)
· Ter painéis solares abastecendo as repar ções públicas
· Ter uma central de reaproveitamento de itens de descarte, especialmente da construção civil
· Levar redes de tratamento de esgoto em bairros não assis dos

CONSCIENTIZAÇÃO
· Conscien zar e educar a população sobre o Código Ambiental
· Criar um projeto de conscien zação ambiental que assegure fornecimento de água potável a toda
população, preservando mananciais, incen vando e ﬁscalizando as ações que preservam nascentes e
tratam de reﬂorestamento.
· Criar programa de coleta de pilhas e materiais mais poluentes
· Fazer palestras e trabalhos voltados a incen var a leitura das instruções e combater o uso abusivo de
agrotóxicos
· Incen var a conscien zação dos proprietários rurais quanto a preservação de nascentes e matas
ciliares
· Trabalhar na rede de ensino a cultura da sustentabilidade de forma mais intensa e prá ca
· Fazer parceria com associações de moradores para projetos de correta des nação do lixo
· Criar o mascote da preservação ambiental com ações de interação com estudantes e comunidade
· Criar o projeto “adote uma árvore” com estudantes plantando e mantendo a árvore plantada
· Incen var mu rões voluntários de plan o de árvores nas encostas de rios
· Incen var mu rões voluntários de eliminação de concentração de lixo em rios e providenciar
soluções para as causas do acúmulo

· Resolver o problema da Bacia do Rio no Bona o

PROTEÇÃO
· Melhorar Fiscalizações (Resíduos industriais, emissão de eﬂuentes, em construções, APP`s, ..)
· Fazer o controle biológico dos mosquitos da dengue e dos borrachudos nas áreas urbanas e rurais
· Fazer uma “varredura” e lacrar esgotos clandes nos, com visitas periódicas para assegurar mudanças
no quadro
· Incen var a recuperação de nascentes e matas ciliares
· Potencializar controles quanto ao descarte de embalagens de agrotóxicos e produtos poluentes
· Despoluir o Rio Ligeiro e o Rio Pato Branco
· Melhorar a ﬁscalização dos resíduos industriais

INCENTIVOS
· Criar Programa de Incen vo Fiscal para as empresas envolvidas em produtos sustentáveis
· Incen var o uso da energia Solar
· Criar legislação de incen vo ao turismo rural com respeito ao meio ambiente
· Criar encontros técnicos e incen vos para a geração de energia solar e desenvolvimento de fontes de
biocombus vel no território
· Incen var a coleta das águas da chuva no meio rural
· Criar um polo de inovação e industrialização de soluções em energia alterna va
· Realizar estudos sobre itens descartados e, em cima dele, criar incen vo para empresas que o
transformem
· Incen var a arquitetura bioclimá ca e os edi cios ecológicos
· Incen var a vinda de empresas recicladoras e transformadoras de produtos recicláveis para o
município
· Mais incen vos e até subsídios para agricultores que preservam suas fontes e reduzam uso de
agrotóxicos

LEGISLAÇÃO
· Aumentar o rigor no cumprimento da legislação contra o desmatamento
· Checar se as compensações de plan o, estabelecidas em lei, são cumpridas
· Dentro dos loteamentos criar determinação legal para maiores áreas para praças e bosques
· Criar uma legislação para a construção de novos loteamentos em que os mesmos só poderão ser
construídos se o lote for arborizado conforme plano municipal (Emi r alvarás somente em locais que
a arborização es ver concluída)
· Criar uma Lei de Incen vo para as empresas que possuem projetos ambientais próprios e minimizam
impactos no meio ambiente
· Criar uma zona franca com isenção para empresas voltadas a projetos de preservação natural
· Criar uma legislação que limite o uso de isopor muito presente nos rios
· Legislação mais rígida contra derrubada de árvores
· Criar lei que iniba podas radicais realizadas pela Copel
· Incen var o transporte público com veículos elétricos ou movidos por biocombus veis

MEIO AMBIENTE
· Preservação e aumento das áreas verdes dentro da cidade
· Manter a boa preservação dos parques e praças
· Educação Ambiental para jovens e crianças nas escolas

INTERNACIONALIZAÇÃO

Internacionalização
6. O que Pato Branco pode fazer para ser uma cidade
internacionalizada, conectada com o mundo?
(Internacionalização – White Duck Connec on)
CONECTIVIDADE
· Buscar parcerias em tecnologia de ponta com empresas no exterior
· Incen var a formação de caravanas para feiras expressivas no exterior
· Ampliar Aeroporto, com colocação de rotas, além das existentes, São Paulo - Pato Branco; Porto
Alegre/Florianópolis - Pato Branco
· Atuar em parceria grupo WDC do IRDES
· Buscar parcerias com indústrias internacionais que produzem produtos complementares aos nossos,
oportunizando a troca de conhecimentos e de tecnologias, assim como, o crescimento de todos os
proﬁssionais envolvidos
· Buscar a integração com os países vizinhos, promovendo eventos com a par cipação de palestrantes,
gamers, ar stas e público
· Incen var programas de intercâmbio comercial e cultural com cidades tecnológicas em outros países
· Adequar o município as normas da transparência internacional
· Promover ainda mais fóruns e congressos de modo a integrar outros players de fora
· “Vender” a cidade em busca de empreendimentos de origem estrangeira

INFRAESTRUTURA
· Tornar o aeroporto de Pato Branco Regional
· Proporcionar eventos e feiras internacionais
· Criar sinalizações (internas e externas) trilíngue na cidade

EDUCAÇÃO
· Fomentar a língua estrangeira proporcionando um segundo idioma para a população
· Ampliar o ensino tecnológico nas escolas públicas
· Preparar professores da Rede Pública a aprimorar técnicas de ensino de idiomas
· Ter o ensino de idiomas em contraturno na Rede Pública com oportunizações para os melhores
alunos
· Buscar projetos de intercâmbio voltados para a educação superior em outros países
· Envolver as ins tuições de ensino em estudo sobre culturas em cidade (s) irmã (s) e promover
viagens e intercâmbios para alunos destaque
· Oferecer ensino de inglês de alto nível gratuito para alunos de famílias de menor poder aquisi vo
com facilidade no idioma
· Aprimorar e proﬁssionalizar professores na língua inglesa e ter uma escola internacional na cidade
· Incen vo e educação básica voltada para sociedade tecnológica
· Criar o conhecimento associa vista

LEGISLAÇÃO
· Ter legislação que permita Startup's de outros países
· Criar sinalizações (internas e externas) trilíngue na cidade
· Viabilizar um porto seco

INCENTIVOS
· Criar uma Lei de Incen vo Fiscal para empresas mul nacionais se instalarem no Município;
· Inves r além dos 1% no orçamento que está previsto em tecnologia e inovação e cobrar retorno das
empresas incubadas
· Intensiﬁcar cursos de importação e exportação com es mulo a par cipação em feiras internacionais
· Gerar incen vos adicionais para empresas que fazem produtos tecnológicos ﬁnais na cidade

INTEGRAÇÃO
· Firmar irmandade com, pelo menos, uma cidade do exterior
· Explorar a conexão com o Parque Tecnológico de Missiones
· Criar material personalizado e atra vo da cidade e inves r em sua divulgação trilingue
· Incen var projetos de intercâmbios empresariais internacionais
· Atrair Startup's de outros países
· Criar uma zona franca para inves dores de tecnologia
· Aproximar Pato Branco de embaixadas estratégicas
· Fazer com que empresas e proﬁssionais troquem tendências e experiências nos segmentos
essenciais como: saúde, economia, segurança, tecnologia e outros

DIFUSÃO
· Difundir oportunidades de bolsas de estudos no exterior
· Fazer divulgação das potencialidades e incen vos tecnológicos da Cidade em grandes eventos
nacionais e internacionais

TECNOLOGIA
· Ampliar a abrangência e cobertura de planos de Internet
· Criar uma zona franca para inves dores de tecnologia
· Melhorar e incen var a con nua evolução do Parque Tecnológico

COMPLIANCE

Compliance
7. O que fazer para que seja aprimorada a aplicação dos
recursos públicos? (Compliance)
COMUNICAÇÃO
· Ser referência no Portal da Transparência
· Ensinar a comunidade a ler e entender o Portal da Transparência
· Ter reuniões de prestação de contas nos bairros
· Ter indicadores de desempenho municipal abertos e difundidos periodicamente, desde o início do
mandato
· Ter reuniões com prestação de contas e par cipação cíclica de membros das en dades ou
comunidades onde opinam com sugestões

PARCERIAS
· Incen var o Observatório Social a ter mais estrutura para intensiﬁcar ﬁscalizações e orientações para
boa aplicação do dinheiro público
· Formar fóruns par cipa vos de lideranças na gestão

TECNOLOGIA
· Aprimorar a gestão pública com a automação de processos para liberação dos Recursos Públicos na
geração de bene cios para a sociedade
· Colocar as mais novas tecnologias em compliance e gestão pública a serviço dos processos
licitatórios e administra vos

FISCALIZAÇÃO
· Ter corpo de proﬁssionais técnicos contratados eventualmente para veriﬁcar se o que foi contrato de
fato foi entregue, em asfaltos e obras em geral
· Câmara, Observatórios e estruturas governamentais com maior presença ﬁscalizatória sobre áreas de
alto consumo: infraestrutura, saúde, educação, obras e transporte

AUSTERIDADE
· Rever e aliviar toda a polí ca de gra ﬁcações, diárias e salários da Câmara Municipal com ajustes
para valores compa veis ao mercado
· Ter uma comissão de lideranças das en dades para discussões sobre as contas públicas, lideradas
pelo Observatório Social do Brasil, Pato Branco.
· Terminar com acordos de adi vos após as licitações, ou se ocorrerem, com limitações

PARTICIPAÇÃO
· Fortalecer os conselhos municipais para que haja correta aplicação do dinheiro público.
· Fazer pesquisas cien ﬁcas antes de algumas ações sobre a aceitação delas
· Criar um Conselho de desenvolvimento com pessoas qualiﬁcadas e comprome das com futuro do

município, como previsto na Lei do Plano diretor – Capítulo da Ordem Econômica e Social
· Abertura de debates públicos sobre projetos de transformação do que já existe, evitando assim que
sejam alterados em função de pressão popular depois de estarem em execução
· Aprimorar a forma de apresentação dos cálculos para custos de transporte urbano

GESTÃO
· Ter proﬁssionais nas secretarias que saibam o que fazem, com formação adequada para as funções
correspondentes
· Ter um sistema de Compliance Público adotado
· Diminuir cargos comissionados.
· Ter uma controladoria que, de fato, veja onde há desperdício de dinheiro público em pessoal,
insumos, aquisições e outros aspectos
· Ter na gestão consultoria especializada em desenvolvimento e tendências futuras de cidades

SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS
AO CANDIDATO A PREFEITO

Sugestões dos entrevistados ao candidato a prefeito
8. Se você fosse prefeito (a) de Pato Branco o que faria, na
prá ca, nos quatro anos de gestão, tendo por base carências
da comunidade?
EMPREENDEDORISMO
· Incen varia mais empresas a se instalarem no município
· Incen varia avanços no atendimento do Comércio
· Intensiﬁcaria ações no Polo Eletroeletrônico trazendo empresas de peso para Pato Branco
· Criaria novos cursos proﬁssionalizantes em tecnologia
· Potencializaria o Parque Tecnológico
· Intensiﬁcaria incen vo aos empreendedores
· Buscaria uma indústria de transformação do leite
· Buscaria uma indústria de industrialização do pescado e incen varia ampliação produ va nesta área
· Iden ﬁcaria problemas emergenciais e prioriza-los
· Incen varia o desenvolvimento de cadeias produ vas primárias e sua transformação
· Dar con nuidade ao que está sendo posi vo
· Buscaria novas indústrias
· Incen varia empreendedores com história na comunidade
· Reduziria a carga tributária para quem empreende
· Inves ria mais no turismo
· Realizaria ações para levantar a autoes ma da classe trabalhadora

DESENVOLVIMENTO HUMANO
· Valorizaria mais as pessoas e geraria oportunidades

EDUCAÇÃO
· Ampliaria o número de vagas em creches e escolas e melhoria a qualidade do ensino
· Melhoraria as a vidades de contraturno para jovens e crianças
· Faria inves mentos para potencializar o aprendizado das crianças
· Disponibilizaria idiomas e cursos técnicos em contraturno nas escolas
· Criaria várias unidades de ensino em tempo integral
· Criaria centros bem estruturados de tecnologias de apoio ao ensino
· Criaria uma escola e bolsas para jovens superdotados alcançarem outros patamares
· Inves ria na capacitação dos professores
· Daria a vidade e proﬁssionalização aos jovens do ensino médio, em ar culação com outros órgãos e

outras autoridades
· Intensiﬁcaria o ensino de informá ca, robó ca e inovação, bem como idiomas
· Ampliaria o número de creches
· Construiria escolas em áreas mais amplas
· Adotaria o aprendizado avançado de inglês nas escolas
· Implantaria a educação empreendedora desde os primeiros anos
· Inves ria em cultura e cursos proﬁssionalizantes de bom nível que mudam vidas
· Aumentaria a quan dade de escolas municipais
· Ampliaria a infraestrutura tecnológica para as escolas
· Buscaria uma atuação mais forte dos Ss em disseminação do conhecimento
· Criaria um movimento de aprendizado do uso da inteligência ar ﬁcial

INFRAESTRUTURA
· Ampliaria a frequência das linhas aéreas
· Criaria um Parque Turís co
· Criaria um espaço para eventos de maior porte
· Viabilizaria o Aeroporto Regional Juvenal Cardoso
· Forçaria responsáveis a melhorar a qualidade do abastecimento de energia e água na cidade
· Resolveria problema das enchentes e dos bueiros estourando no centro
· Trabalharia o contorno Leste
· Pleitearia revitalização da estrutura rodoviária regional
· Criaria novo Distrito Industrial
· Buscaria uma cadeia pública industrial ou agrícola
· Faria a reformulação do trevo da Taísa
· Ampliaria a cobertura gratuita de Internet na cidade
· Ampliaria a pavimentação asfál ca no interior
· Criaria mais áreas de lazer
· Criaria um Mercado Público Municipal para venda regional de insumos
· Estruturaria o Bairro São João com saneamento básico

INCENTIVOS
· Tornaria Pato Branco num “Gramado” da Ciência e Tecnologia
· Atrairia mais hotéis, especialmente um Fazenda
· Ofereceria subsídio para o gás de cozinha
· Criaria facilidades para as famílias obterem dupla cidadania
· Daria estrutura sica de apoio aos grupos imigrantes
· Tornar as regiões próximas ao Rio Chopim pontos de atra vidade de empreendimentos e turismo

AUSTERIDADE
· Faria auditorias periódicas da gestão

SEGURANÇA
· Seria radical no combate ao tráﬁco de drogas exigindo mais das autoridades
· Criaria um programa de prevenção ao uso de drogas
· Estudaria formas de ﬁlmagem e ações preven vas de segurança para as famílias do interior
· Ampliaria e modernizaria a Cadeia Pública
· Chamaria a Polícia Federal para analisar o tráﬁco de drogas na cidade
· Incen varia o surgimento de novos postos policiais na cidade
· Criaria uma Secretaria da Mulher e da Criança

SAÚDE
· Es mularia a ampliação das especialidades médicas
· Intensiﬁcaria o controle biológico dos mosquitos da dengue e borrachudos
· Melhoraria a remuneração de alguns proﬁssionais da saúde
· Incen varia a construção de mais um hospital
· Focaria em saltos qualita vos na educação, inovação e na saúde
· Criaria lei municipal que exige melhor condição de comodidade e conforto para cuidadores de enfermos
nas ins tuições hospitalares
· Ampliaria o número de médicos e especialidades
· Criaria uma frente intensa de trabalhos para acabar com a Dengue
· Ampliaria volume de médicos para os bairros
· Reduziria o tempo de espera para atendimento de saúde
· Tornaria mais ágil a entrega de resultados de exames
· Reestruturaria a Secretaria de Saúde para foco mais intenso na prevenção
· Teria as unidades de atendimento básico de saúde atuando em horários diferentes

AGROPECUÁRIA
· Criaria coopera vas para abastecer supermercados
· Incen varia a formação do ecoturismo em rotas gastronômicas no meio rural

MOBILIDADE
· Aprimoraria o transporte público com integração de linhas e veículos elétricos

ASSISTÊNCIA SOCIAL
· Construiria um restaurante popular, com preços subsidiados para estudantes e famílias carentes

· Criaria um amplo projeto de sustentabilidade para en dades
· Cobraria contra-par das para o que é distribuído com evolução pessoal dos beneﬁciados
· Criaria um novo Lar dos Idosos em função do aumento da demanda
· Criaria um programa de cuidadores de idosos hospitalizados
· Levaria para famílias carentes orientações em gestão ﬁnanceira familiar, psicologia e qualiﬁcação técnica
· Faria ampla campanha contra a violência domés co e violência sexual contra crianças e adolescentes.
· Faria uma campanha orienta va permanente de prevenção a gravidez na adolescência
· Criaria um programa de formação de jovens líderes com fornecimento de orientações jurídicas e
complementares para que ingressem, no futuro, na vida pública
· Criaria oﬁcinas culturais nos bairros carentes voltadas a geração de renda
· Firmaria parcerias com a UTFPR para ações de extensão comunitária
· Criaria um centro de acompanhamento, preparo do jovem para o mercado de trabalho

TRANSPARÊNCIA
· Teria um município referência em transparência nas contas públicas
· Padronizaria árvores, calçadas e instalações elétricas

MEIO AMBIENTE
· Criaria uma grande central de energia alterna va (Solar, hidráulica e/ou eólica) para abastecer as
repar ções públicas
· Incen varia o uso de energia limpa
· Inibiria as fontes de fumaça na cidade (Veículos, churrasqueiras, empresas...)

INTERATIVIDADE
· Aumentaria a interação com lideranças da sociedade para deﬁnição das prioridades

URBANIZAÇÃO
· Intensiﬁcaria a estruturação da periferia, diminuindo um pouco o foco no centro
· Acertaria a canalização pluvial do centro
· Ins tuiria um novo Plano Diretor para a Cidade tendo cuidado para os loteamentos assegurarem espaço
para estacionamento dos dois lados das ruas
· Faria uma ciclovia em alguns pontos nas margens do Rio Ligeiro
· Buscaria escola, postos de saúde e áreas de lazer em cada bairro
· Abriria mais uma grande rua transversal (Norte – Sul) para ﬂuidez do trânsito, desafogando o centro
· Maior ﬁscalização e punição a quem joga lixo na rua
· Padronizaria as calçadas
· Aumentaria o ﬂuxo de ônibus nos bairros
· Criaria um novo Parque Ambiental

· Faria um amplo trabalho de limpeza e manutenção dos bairros (Roçadas, pintura, re radas de
entulhos...) com a par cipação da comunidade
· Formaria comitês por bairro para ações planiﬁcadas de transformação
· Manteria o padrão de limpeza, jardinagem e organização da cidade
· Ficaria atento para pequenas ações que fazem o embelezamento urbano
· Ampliaria a largura das ruas nos loteamentos que são sinônimo de problemas futuros
· Modernizaria ruas centrais
· Buscaria implantar ﬁações subterrâneas
· Reorganizaria as ruas dos bairros com correta sinalização, numeração e nomenclaturas
· Faria um amplo e moderno projeto de habitação popular.
· Modernizaria o Parque de Exposições e ampliaria área

GESTÃO
· Teria transparência no uso dos recursos, planejamento e gestão eﬁciente de recursos
· Criaria o Conselho de Desenvolvimento Municipal
· Con nuaria com uma visão inovadora e de vanguarda na condução de polí cas públicas
· Reduziria, dras camente, os gastos com cargos públicos
· Aprimorar o so ware integrado para que gerencie toda a prefeitura, melhorando os controles, a
transparência e potencializando o trabalho
· Contrataria secretários e diretores não por aﬁnidade polí ca, mas por competência proﬁssional
· Criaria uma controladoria para evitar falhas na gestão para controle do dinheiro público em todos os
níveis de gestão
· Deixaria as necessidades básicas mais bem atendidas (como saneamento básico, apoio social e
psicológico, postos de saúde bem estruturados, foco em gerar emprego, etc.)
· Um bom planejamento estratégico baseado no orçamento e nas principais demandas, principalmente
envolvendo saúde e educação
· Criaria uma equipe ou parcerias para intensiﬁcar o desenvolvimento de projetos de captação de recursos
· Promoveria ou incen varia conexões com empresas nacionais e internacionais para busca de
conhecimento e oportunidades de negócios que se reﬂe riam em empregos
· Integraria mais ensino superior e meio empresarial para rarmos projetos do papel
· Criaria um Centro Cívico com centralização de atendimento de todos os órgãos
· Reduziria a burocracia nos trâmites relacionados a prefeitura
· Faria um projeto de transformação dos pontos mais carentes da cidade
· Intensiﬁcaria o projeto de internacionalização da cidade
· Aumentaria a interação e a pesquisa sobre as expecta vas da população

CULTURA
· Buscaria incluir Pato Branco no calendário Cultural nacional

· Trazer ícones em esculturas e obras de arte para oﬁcinas prá cas de conhecimento avançado para
nossa gente em trabalhos com metal, resina, madeira e nta

ESPORTE
· Incen varia mais a prá ca dos esportes na infância e na adolescência
· Incen varia ainda mais Pato Futsal e Pato Basquete, entre outros esportes de compe ção
· Criar um Poliespor vo de 4000 lugares na cidade

APOIO:
Atlas Eletrodomésticos, Diário do Sudoeste,
TV Sudoeste, Rádio Celinauta, Rádio Itapuã,
Rádio Cidade, TV Humaitá , Rádio Elite FM,
Revista Diference e Revista de Moto.
PARCEIROS:
Sistema FIEP, Sesi, Senai, IEL,
Observatório Social do Brasil PB,
Sindimetal Sudoeste e Sebrae PR.

I R D ES
Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social

