Deixa
Paiçandu, 05 a 08 de Outubro de 2020.

Aos Senhores Candidatos a Prefeitura do Município de Paiçandu

Protocolo de Intenções para o Município de Paiçandu
A Associação Comercial e Empresarial de Paiçandu – ACIP, entidade representativa da classe
empresarial no município de Paiçandu, fundada em 18/05/1993, tem se dedicado a ser uma indutora do
desenvolvimento econômico e social do município. Nossa entidade é integrante do sistema associativista no
Paraná que se dedica a representar a classe empresarial em âmbito regional e estadual. Na esfera regional
temos a CACINOR – Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte e Noroeste
do Paraná, que luta pelos anseios da classe empresarial juntamente com mais 30 associações comerciais e
empresariais, e que foi criada para ser o braço da FACIAP – Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Paraná em nossa região.
Representamos atualmente mais de 200 empresas filiadas em nosso município e uma diretoria
formada por empresários voluntários, formadores de opinião, e que reconhecem a importância fundamental
da correta aplicação de recursos e políticas públicas para o desenvolvimento de todo e qualquer negócio. A
Associação Comercial e Empresarial de Paiçandu – ACIP vem desenvolvendo um trabalho de articulação
e integração dos objetivos comuns das empresas, e que são de extrema importância para o desenvolvimento
do município, multiplicando ações que visam o fomento ao associativismo e de boas práticas empresariais.
Conta com o apoio direto e indireto de diversas entidades que fortalecem e expandem sua representatividade,
buscando soluções para o atendimento de toda a comunidade local.
Nossa entidade está próxima dos comerciantes, industriais, prestadores de serviço, agropecuaristas,
enfim, de todas as áreas empreendedoras, e conhecem às demandas que brotam na gestão cotidiana
desses negócios. O Brasil tem sido um celeiro do empreendedorismo e nem sempre o poder público
acompanha esse mesmo sentido, muitas vezes ampliando o nível de burocracia, elevando a carga tributária,
além da corrupção endêmica fartamente noticiada dentro das negociações públicas.
Este Protocolo de Intenções tem como objetivo apresentar as demandas levantadas por meio de
debates com empresários e profissionais ligados às Associações Comerciais, visando simbolizar o
compromisso entre a classe política e empresarial, proporcionando melhorias para toda a população de
nosso município.
Um ambiente de colaboração é de extrema importância para o desenvolvimento econômico do
município. Através do diálogo com o Poder Executivo, principalmente na tomada de decisões que podem
gerar impacto na economia local, a classe empresarial poderá discutir e contribuir com ações conjuntas em
prol do município. É importante ressaltar, que o empresariado precisa estar informado do andamento das
ações que o Poder Público realiza no município, lembrando que é o setor produtivo o responsável por grande
parte da geração de emprego e renda. Com isso, a classe empresarial pode identificar demandas e contribuir
para tornar a cidade cada vez mais pujante. Assim, listamos as demandas prioritárias:
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1.

Assumir compromisso incondicional contra a corrupção e implantar programas/ferramentas que
visam coibir, monitorar, identificar e punir eventuais desvios seja de recursos ou de conduta do agente
público no exercício de suas funções.

2.

Realizar indicações técnicas para secretarias, autarquias e instituições públicas municipais, e
especialmente em relação à pasta de Industria e Comércio, manter a prerrogativa da indicação de
nomes para Secretário pela ACIP, a exemplo das gestões anteriores.

3.

Ampliar a autonomia e os Recursos destinados para a Secretária de Indústria e Comércio, a
principal responsável do Executivo para realizar atividades que visam promover o crescimento da
indústria, do comércio e do turismo, principais geradores de renda e desenvolvimento para toda
população de Paiçandu.

4.

Viabilizar a implantação de sistemas integrados com vistas a desburocratizar empresas, com
ferramentas que possam automatizar e acelerar os processos de abertura, regularização e
encerramento de empresas, com intercâmbio de informações entre os departamentos e capacitação de
pessoal para alimentar tais sistemas.

5.

Realizar uma atualização das leis fiscais e econômicas municipais, e os processos
administrativos, a fim de cumprir com as Leis Federais, em especial a Lei da Liberdade
Econômica (no 13874 de 20 de setembro de 2019), até o momento não implantada totalmente, em
questões como o fim do alvará para atividades de baixo risco, eliminação de situações de abuso
regulatório que possam limitar o desenvolvimento econômico, possibilidade de registros e
acompanhamento de processos por meio eletrônico, com aceitação de documentos digitais, entre outros
pontos.

6.

Viabilizar a instalação da Comarca de Paiçandu, para atender a população local, que hoje precisa se
deslocar para Maringá, bem como atender municípios próximos, e consequentemente aumentar a
arrecadação do nosso município.

7.

Apoiar a formação do Conselho Desenvolvimento Econômico no município, mediante a revisão
de sua lei, em vista dos exemplos de sucesso em outros municipíos Paranaenses, bem como participar
e representar Paiçandu em iniciativas regionais de grupos, fóruns e conselhos que discutam políticas
econômicas.

8.

Envidar esforços constantes na captação de recursos voltados à Segurança, para investimentos
em infraestrutura e aumento do efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil. Priorizar a construção de uma
nova sede para o Pelotão da Polícia Militar (maior e melhor localizada), mais viaturas, aquisição de
móveis, equipamentos (especialmente de informática e Inteligência Artificial).

9.

Instalação de um sistema de monitoramento por câmeras, com inteligência artificial, para as
principais entradas, ruas e avenidas da cidade, no sentido de esmorecer a criminalidade e facilitar o
trabalho investigativo policial.
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10. Aumentar o repasse para o CONSEG-Paiçandu, a ser destinado para melhoria das condições de
trabalho dos policiais, na manutenção e limpeza da Delegacia e da sede do Pelotão, e na aquisição de
insumos, móveis e equipamentos para o atendimento à população.

11. Instalar a Guarda Municipal, instituição de segurança pública de caráter civil, subordinada ao prefeito
da cidade, tendo como finalidade o dever de gerar segurança nos limites do município, e à proteção de
seus bens, serviços e patrimônio.

12. Instalar o Corpo de Bombeiros, para proteção da população e do seu patrimônio.

13. Criar um setor/secretaria de mobilidade urbana, para adotar medidas de regulamentação do trânsito
que viabilizem a segurança e locomoção em locais de representativo fluxo de pessoas e veículos,
especialmente nas áreas comerciais e em novos bairros. Atenção especial para manutenção e
ampliação de nossas ciclovias, áreas de caminhadas e pontos de ônibus.

14. Reavaliar o Plano Diretor, principal instrumento de planejamento urbano do Município, para garantir um
crescimento sustentável e justo mediante a nova realidade de Paiçandu.

15. Viabilizar a construção de um novo Parque Industrial, com infraestrutura adequada e política de
atração de novas empresas.

16. Investir em infraestrutura dentro do conceito de Cidades inteligentes (Smart City), aquelas que
utilizam tecnologia para melhorar os ambientes e serviços públicos, e a qualidade de vida de seus
moradores, com sustentabilidade.

17. Revitalizar as principais praças, ruas e avenidas comerciais, para continuar atraindo investimentos,
renda e empregos, e afastar o vandalismo e criminalidade.

18. Aumentar o investimento nos serviços de manutenção e conservação de árvores, asfalto e
iluminação pública, pois contribuem para o transporte, segurança e comodidade da população, e cria
uma imagem positiva da cidade para atrair investimentos. Atenção especial deve ser dada à
manutenção das propriedades públicas e seus arredores (calçadas, terrenos vazios, roçadas) para servir
de exemplo à sociedade paiçanduense.

19. Implantar a Coleta Seletiva e Ecopontos para descarte voluntário de materiais recicláveis pela
população.

20. Estruturar o Pavilhão de eventos para atender acontecimentos de grande porte, como feiras e
apresentações.
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21. Realizar ações em datas Comemorativas, a exemplo da decoração das ruas e praças durante o Natal.
Em conjunto com campanhas comerciais nas quais a ACIP pode ser parceira, estimulam e fortalecem o
comércio local, e resultam na valorização e conservação do patrimônio cultural, natural e social de sua
população, no desenvolvimento econômico e aumento da receita do município.

22. Regulamentar a instalação de feiras itinerantes, que funcionam como abrigo para diversas práticas
ilícitas no âmbito tributário e trabalhista, comercializam produtos de origem duvidosa, e lesam
consumidores. Tais promoções prejudicam a arrecadação de tributos locais, além de proporcionar uma
concorrência desleal, pois não cumprem com as regras exigidas para as empresas locais.

23. Formar parcerias com as entidades do Sistema S (SESC, SENAE, SEBRAE, etc.) para capacitações
de órgãos públicos e da iniciativa privada, e viabilizar a instalação de pontos de atendimento na cidade.

24. Introdução do ensino em tempo Integral nas escolas e creches da rede pública municipal, a
exemplo dos países desenvolvidos, sendo um modelo que aumenta o rendimento do aluno através das
atividades extracurriculares (linguas, esportes, tecnologia, recreação, nutrição), e beneficia famílias em
que os pais precisam trabalhar durante o mesmo período.
25. Incentivar o empreendedorismo e a educação financeira na rede pública municipal, sendo a escola
o melhor lugar para desenvolver programas para incentivar e direcionar futuros empresários, bem como
orientar sobre investimentos e orçamento familiar, e pode contar com o apoio da ACIP para tal.

26. Promover o fomento do esporte, produção artística e cultural local, apoiadas por meio de
programas e editais com recursos públicos do município. Na esfera esportiva, é primordial investimentos
em novas obras e revitalização de espaços públicos para prática de esportes e lazer, como o Complexo
Esportivo, bem como uma transformação da área de Rodeio da Avenida Ivaí (atualmente sem atuação
alguma) em quadra poliesportiva aberta.

27. Fomentar o turismo local, por meio de projetos estratégicos e políticas públicas que possam colocar
em evidência os produtos turísticos que caraterizam a regionalidade e identidade de Paiçandu.

28. Apoiar a criação do Observatório Social de Paiçandu, em favor da transparência e qualidade na
aplicação dos recursos públicos.

29. Criar o Conselho de Gestão Fiscal, para acompanhar e avaliar as políticas de gastos e investimentos
da administração Municipal.

30. Desenvolver Políticas de captação de recursos de Incentivos Fiscais Federais, tais como o Fundo
da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, entre outros.
31. Ampliar os serviços de atendimento do Hospital São José, no sentido de melhorar a qualidade de
vida do paiçanduense e de pacientes de cidades vizinhas, pois a regionalização pode aumentar a
captação de recursos.
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32. Criar Centros Especializados da Saúde da Mulher, integrado ao SUS, com atendimentos preventivos
e de rotina, como acompanhamento pré-natal, ginecológico e de mastologia, realização de exames e
vacinação, e serviços de apoio à vítimas de violência doméstica, como abrigo e psicologia.
33. Criar o Centro Especializado da Saúde do Trabalhador, integrado ao SUS, voltado à ações de
prevenção, vacinação, realização de exames, atuando em parceria com as empresas do município e a
Vigilância Sanitária.
34. Criar políticas de incentivo para captação e instalação de Hospitais, Clínicas e Laboratórios
privados no município, no sentido de diminuir a dependência do atendimento ao SUS e também dos
hospitais particulares de cidades vizinhas, e gerar empregos, aumentar a arrecadação do município e
melhorar a qualidade de vida da população.
35. Ampliar a frota do SAMU, bem como apoiar a manutenção dos veículos já existentes.
Reafirmamos que se tratam de demandas de extrema importância para o desenvolvimento da
economia e do empreendedorismo no município de Paiçandu, impactando em toda a nossa região.
Este Protocolo de Intenções visa firmar um compromisso entre as classes políticas e empresariais
objetivando melhorias para toda a comunidade.
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