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PARA O

1996 e

A Câmara de Vereadores do Município de Mercedes, Es
tado do Paraná. aprovou, e eu, Prefei to Municipal, sanciono
a seguinte Lei:

Art. }I - O PI ano PI url anual para o quadriênio de

1994, 1995, 1996, e 1997. em conformidade com o disposto no

Artigo 6Q das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgâni

ca do Muntcipio de Marechal Cândido Rondon, adotada por este
Município, foi elaborado observando-se as seguintes diretri
zes:

PROJETOS/OBJETIVOS

cÂMARA MUNICIPAL DE MERCEDES I

}R) - AqUiSição de imóvel para construção do Prédio da Câmara
Municipal;

22) - construção de Prédio para funcionamento da Câmara Muni-
cipalj

32) - Reforma da Câmara Municipal em prédio locadoj

42) - Reequipamento e reaparelhamento da Câmara Municipalj

52) - Aquisição de terminal telefônico para a Câmara Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES 11

I - INFRA-ESTRUTURA:

- Aquisição de área para construção da Prefeitura Munici
paI;

Construção do Paço Municipalj

Ordenamento Territorial Urbano, bem como, a implantação

de uma pol i tica industrial e de um plano piloto para a
cidadej

11 - REFORMA ADMINISTRATIVA:

- Promover alterações na estrutura administrativa;
- Implantação de planos de carreira;

- Criação de cargos, aumento de remuneração e concessão
de qualquer vantagem pecuniáriaj

- Treinamento_de pessoal pel�des governamentais da

administraçao direta e indiret �
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111 - TRANSPORTE:

- Implanta�ao de uma pol1ttca de transportes urbano/ru
raj, objetivando 0 acesso a sede. de todos 05 pontos
do interior do Municlpio.

1V - MALHA V1AR1A:

- Promover a adequagao e readequac;ao de todas as estradas

do Municlpl0 que dao acesso a sede, atraves de casca
lhos ou pedras polledricas.

V - PARQUE DE MAQU1NAS - SETOR DE OBRAS:

- Aqulsic;ao e reequipamento do Parque de Ma.qulnas da Muni
clpal1dadej

- Aquisigao de Caminhoes Basculantes e veicu]os utilita
rios.

V1 - HAB1TACAO:

- Promoc;ao de uma politicl3. habitacional, objetivando a
contemplar familias de ate 03 salarlos mintmos.

-

VII - EDUCACAO:

o Municipio promovera uma paI i tica educacional, no
sentido de garantir vagas no ensino de primelro grau, de )1 a

41 series a crian�as em idade escolar, intensificando 0 ensino
pre-escolar, bem como, acabar com 0 analfabetismo em nosso Mu
niclpio;

- Construc;ao de salas de aula para ensino pre-escolar,
e 11 a 41 serles do prlmeiro grau.

V1II - SAUDE:

- Promoc;ao de um programa municlpal de saude, objetl
vando a utl11za�ao de todos os equlpamentos lmplantados no Mu
niclpio, vlsando as ac;oes preventlvas e curativas, bem como,
a reallza�ao de convenios nas esferas estadual e federal, com
a implantac;ao do Sistema Unlco de Saude e consorcios de saude.

- Aquisi�ao de equlpamentos medlco-hospltalares;
- Aquisi�ao de velculos, ambulancias, etc;
- Aqulsi�ao de Odontomovel;

- Aqulsi�ao de um Consultorl0 006ntol�glco.
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IX - SOCIAL:

- Promo�âo de acordos e convênlos com entidades assisten

ciais, visando a promo9ao social em nosso Municlpioj
- Forma�âo de Associa9òeS de Moradores;

- Construqao de Clubes para as referidas associa�öes.

X - ABASTECIMENTO ALIMENTAR:

- Implanta�ào de uma pollttca de abasteclmento, visando a

criaqao do produtor em nosso MunlCipio. facilitando sua

comercializacao.

XI - CULTURA, ESPORTE E LAZER:

- Incentivo a liberdade de criacao e 0 pluralismo da ex

pressao cul tural, incentivando 0 esporte amador, bem

como, a criacao de espacos urbanos que permitam 0 en

contro da populaqao, visando 0 desenvolvimento rlsico

pslcologiCo.
- Constru9ao de quadras poll-esportivas;

- Construqao de Ginasio de Esportes e mini-ginâsios.

Art. 211 - Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua

pub11ca�ào. revogadas as dispos1�öes em contrârio.

Gab1nete do Prefe1to do Munlclpl0 de Mercedes, Esta

do do Paranâ, em 21 de dezembro de 1993.

Ce1so Hamm

SEC.MUN.ADM.E FINAN�AS


