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I. INTRODUÇÃO 

 

Esta Proposta de Governo traz as projeções das ações para a gestão da candidata à 

prefeita Carla Emerenciano e de seu vice Danilo Parpinelli, com a coligação “PARA CUIDAR DA 

NOSSA CIDADE E DA NOSSA GENTE”, composta pelos partidos PSL, PTB, PSC, PP E DEM. 

O conteúdo desta proposta de Governo, foi desenvolvida a partir da experiência adquirida 

ao longo da trajetória de vida de Carla Emerencianocomo Enfermeira, Secretária de Saúde, 

vice prefeita, filha de agricultores e de família tradicional no município, esposa e mãe; e do 

DaniloParpinelli, advogado, filho de professora e advogado ligados ao agronegócio, além de 

família tradicional no município de São João do Ivaí, e esposo, refletindo o anseio de uma 

gestão comprometida com a nossa cidade. 

A Proposta de Governo, apesar de obrigatória desde 2009, por força da lei 9.504/97, é um 

documento de extrema importância para que o candidatopossa expor suas ideias e seus 

compromissos junto à futura administração, além de registrar que, os compromissos firmados 

em sua maioria serão cumpridos. Desta forma, o eleitor pode usar este documento para se 

informar a respeito das ideias e das prioridades de cada candidato, já que se trata de um 

documento público, mantido pelo TSE, tornando-se uma ferramenta de cobrança da sociedade 

junto ao prefeito eleito. 

A Proposta de governo não deve ser a única forma de se analisar um candidato, e, sim, 

apenas uma ferramenta no contexto da avaliação. Questões éticas, morais, de família, religião, 

comportamento social, questões do meio ambiente e dos animais, formação acadêmica, além 

de ter habilidades de liderança e gestão, devem colaborar para uma escolha final. 

“Com a força de sua mente, seu instinto e também com sua 

experiência você pode voar alto”. 

Ayrton Senna da Silva 

 

 



 

II. PROPOSTAS DE GOVERNO 

As propostas serão apresentadas por área de atuação da nova gestão, não de 
forma individual, como se desenhou neste projeto, mas como fruto de um trabalho em 
equipe concomitante, obedecendo as prioridades estabelecidas pelo novo 
governo,levando em conta um diagnóstico prévio do município, as diretrizes a serem 
seguidas tanto no projeto quanto na execução dos mesmos, as metas de 
desenvolvimento e das ações a serem cumpridas. 

 
Diagnóstico: analisa o município como um todo, observando os avanços obtidos 

nos últimos oito anos na cidade e os principais pontos a serem mudados ou 
implantados. 

Diretrizes: demonstram como serão executadas as ações propostas neste projeto 
de Governo, a fim de sistematizar o tempo, racionalizar os gastos e melhorar qualidade 
dos serviços que serão prestados. 

Projetos: são as ações que deverão ser elaboradas pelas secretarias, objetivando o 
processo de trabalho, bem como a priorização das ações de maior necessidade ao 
município, e ainda qualificando, sistematizando, alinhando as ações de forma segura, 
garantida, de qualidade, com menor custo. 

Metas:elas determinam passo a passo, a sistematização do processo, delimitando 
o tempo a qualidade, garantindo que se alcance o objetivo final. 

 

“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas 
continue em frente de qualquer jeito”. 

Martin Luther King Jr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

 

 Condicionadores de ar em todas as salas de aula, das escolas 
municipais, bem como bibliotecas, salas de contraturno, sala dos 
professores, de leitura entre outros; 

 Implantação de Biblioteca Digital Municipal, com aulas para todos os 
alunos da rede municipal; 

 Introdução de um projeto piloto “Escola em Tempo integral”, 
envolvendo conteúdo curricular básico, entre outras atividades 
como reforço escolar, esporte e cultura. 

 Implantação do “Comitê Educacional”, onde todos os profissionais 
da rede de ensino do município possam ser integrados aos 
processos educacionais, lançando, inclusive, propostas e planejando 
junto ao Departamento de Educação e às escolas, para o 
desenvolvimento educacional do município. 

 Doação anual de uniformes padronizados. 

 Implantação da Ouvidoria Educacional. 

 Lousa (quadro) branca em todas as salas de aula, melhorando assim 
a qualidade e a saúde dos educadores e alunos. 

 Implantação do projeto “Informática na Escola”. 

 Criação junto ao Departamento de cultura, do programa “Meu 
Dom”, onde oficinas de música, dança, entra outros serão 
implantados no cronograma escolar. 

 Construção de um espaço exclusivo para o Polo Universitário, com 
todas as instalações necessárias, para um adequado 
desenvolvimento acadêmico. 

 Aumento do número de Cursos Técnicos,Graduação, e Pós 
graduação ofertados pelo polo. 

 Criar, junto a divisão de cultura, atividades culturais, destinadas ao 
teatro e afins. 

 Criar calendário Cultural, para que eventos envolvendo Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, possam ser referência regional. 

 Implantar junto ao Departamento de Educação, escolinhas de 
esportes, destinados aos jovens em idade escolar, com o programa 
“Esporte e Cidadania”. 

 Implantar jogos escolares municipais, e intermunicipais, através de 
Municípios próximos e parceiros no desenvolvimento esportivo. 



 Aquisição de transporte coletivo, exclusivo ao Departamento de 
Esporte e de Cultura. 

 Criação de um fundo específico para colaborar com a manutenção 
dos transportes universitários. 

 Implantação do transporte escolar urbano. 

 Garantir estrutura para atender crianças de 0 a 3 anos. 

 Implantação de sistema de ensino apostilado. 

 Incentivar e apoiar a formação continuada dos profissionais da 
educação. 

 Reestruturar o plano de carreira do Magistério. 

 Garantir o pagamento do piso nacional dos professores para todos 
os níveis. 

 Servir café da manhã aos alunos. 

 Realização de festivais artísticos. 

 Revitalização dos instrumentos da Fanfarra municipal. 

 Implantação de sala de cinema em todas as escolas. 

 Incentivar a utilização dos espaços culturais municipais, como 
Teatro, Biblioteca entre outros, promovendo aulas e eventos 
culturais. 

 

“Melhor lutar por algo do que viver para nada”.  

Winston Churchill 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PROPOSTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GARANTIA DOS 
DIREITOS 
 
 
 Criação do programa “Nascer em São João do Ivaí”, que garante que 

as gestantes tenham um pré natal de qualidade, direito ao Parto 
Humanizado e que a criança seja assistida desde o nascimento até a 
adolescência, quanto aos cuidados gerais e à proteção do menor, 
com enfoque na promoção dos direitos sociais. 
 

 Criação do programa “Oficina do Saber”, onde as crianças e os 
jovens serão inseridos em oficinas profissionalizantes, de acordo 
com a demanda de mão de obra no município. 

 
 Promover ações de fortalecimento das práticas associativas e 

promocionais, visando melhorar a qualidade de vida e à assistência 
a terceira idade. 

 
 Criação de oficinas para a terceira idade, integrando-os às atividades 

que desenvolvam os sentidos cognitivos, melhorando a socialização 
e a qualidade de vida. 

 
 Implantar junto ao espaço criado ao serviço de convivência, 

atividades que promovam o lazer da terceira idade. 
 

 Veículo coletivo destinado ao transporte aos usuários do Serviço de 
Convivência, atividades estas de lazer, cultura entre outros. 

 
 Criação de oficinas para a terceira idade nos distritos. 

 
 Criação de oficinas para as crianças e jovens nos distritos. 

 
 Criação do programa “Meu Primeiro Emprego”, em uma parceria 

com as empresas locais e Prefeitura Municipal. 
 

 Implementar ações do programa Bolsa Família e cadastro único, 
aumentando o número de cadastros. 

 

 

 



 Piscina aquecida coberta, para atender atividades relacionadas à 
terceira idade, crianças e adolescentes. 
 

 Criação do CRAM Municipal. 

 

 

 

“Todos nossos sonhos podem tornar-se realidade, se tivermos a coragem de 
perseguí-los”. 
Walt Disney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



V. PROPOSTAS PARA INFRAESTRUTURA 

 

 Pavimentação em 100% do município incluindo os Distritos, tanto na 
forma de Pedras Irregulares, como na Lama Asfáltica. 
 

 Adequação de todas as principais vias vicinais e estradas rurais. 
 

 Construção dos calçamentos nas principais ruas, em todos os bairros 
para a segurança dos pedestres. 

 
 Reforma e Ampliação do Barracão dos feirantes, garantindo a 

acessibilidade e higiene local. 
 

 Construção da pista de caminhada de até 5 km, para segurança, 
saúde e bem estar da população. 

 
 Adequar a acessibilidade em todas as repartições públicas do 

município, e nos acessos públicos, garantindo o direito de 
locomoção aos portadores de deficiência física. 

 
 Revitalização da iluminação pública, com a troca de lâmpadas 

comuns para luzes de LED. 
 

 Reforma de todas as praças públicas, com iluminação adequada e 
áreas de esporte e lazer. 

 
 Adequação do Parque Industrial, garantindo espaço para instalação 

de novas empresas, e,consequentemente, o aumento no número de 
empregos para geração de renda.  

 
 Criação de programa exclusivo para a destinação adequada de 

resíduos que hoje são acumulados, tais como restos de construção 
civil, entulhos domésticos, entre outros. 

 
 Ampliar a sinalização municipal, incluindo redutores de velocidade. 

 
 Implantação do canil Municipal e do Hospital Veterinário Municipal, 

procedendo a castração e os cuidados dos animais de rua, bem 
como o recolhimento dos mesmos, e, ainda, o incentivo à adoção. 

 



 Construção de espaços de lazer em todas vilas rurais do município. 
 

 Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal. 
 

 Revitalização de praças nos distritos, com a implantação de espaços 
de lazer. 

 
 Reestruturação da Sede do Posto do Detran, melhorando as 

condições de trabalho dos funcionários e o acesso da população. 
 

 Reestruturar a iluminação pública dos Distritos de Ubaúna, Luar e 
Santa Luzia da Alvorada. 

 
 Reestruturar a coleta de lixo nos Distritos de Ubaúna, Luar e Santa 

Luzia da Alvorada. 
 

 Reformar e construir capela mortuária no Distrito de Ubaúna, Luar e 
Santa Luzia da Alvorada. 

 
 Construção do trevo de acesso ao Distrito de Luar. 

 
 Buscar parceria junto aos Governos do Estado e Federal para a 

construção de casas populares, na sede do município e nos Distritos. 
 

 

 

“A sorte favorece a mente bem preparada”.  

Pasteur 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

VI. PROPOSTAS PARA A SAÚDE 
 
 Reforma e Ampliação do Posto de Saúde de Ubaúna. 

 
 Reforma e Ampliação do Posto de Saúde de Santa Luzia da Alvorada. 

 
 Reforma e Ampliação do Núcleo Integrado de Saúde, chamado 

popularmente de Centro Social. 
 

 Aquisição de um prédio próprio para a instalação do Hospital 
Municipal. 

 
 Ampliação do programa “São João Sorridente”, levando 

atendimento odontológico para os distritos de Ubaúna, Luar e Santa 
Luzia da Alvorada. 

 
 Criação do programa “Fisioterapia para Todos”, levando 

atendimento de Fisioterapia aos distritos de Ubaúna, Luar e Santa 
Luzia. 

 
 Criação da Farmácia Central, facilitando o controle, estocagem, 

economia e a distribuição de medicamentos a todos os munícipes. 
 

 Criação do ambulatório de saúde da mulher, local com 
infraestrutura específica ao atendimento feminino. 

 
 Criação do ambulatório para HIPERDIA, onde o paciente portador de 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, terá um atendimento 
diferenciado, especializado e de qualidade para a manutenção do 
seu tratamento. 

 
 Expandir o Programa de Prótese Dentária, incluindo implantes e 

outros tratamentos neste programa. 
 

 Disponibilização de uma ambulância ou veículo comum para cada 
Unidade de Saúde, para facilitar os deslocamentos de pacientes com 
necessidades especiais. 

 
 Garantir acesso de toda a população à saúde de qualidade. 

 



 

 
 Criação do ambulatório de Saúde Mental, sendo um espaço 

exclusivo para atendimentos especializados. 
 

 Reestruturação do programa Saúde do Trabalhador. 
 

 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é se não uma gota de água no mar. Mas o 
mar não seria menor se lhe faltasse uma gota”. 

Madre Tereza de Caucutá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



VII. PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA 

 

 Criação da Guarda Municipal Escolar. 
 

 Solicitar junto ao Estado do Paraná aumento do contingente policial 
no município. 

 
 Reestruturar a Defesa Civil Municipal, garantindo veículo, caminhão 

pipa, além de treinamento para a equipe estar preparada para 
desastres naturais ou não. 

 
 Reestruturar a sede do Conselho Tutelar, assegurando ferramentas 

para que haja um efetivo trabalho no que tange os direitos das 
crianças e adolescentes. 

 
 Criação do Conselho Municipal de defesa do Consumidor. 

 
 Criação da Ouvidoria Municipal. 

 
 Criação do programa “Vizinho Amigo”, onde haverá 

compartilhamento de vigia entre vizinhos com uma central para 
ligar caso haja qualquer movimento suspeito. 

 

 

 

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram”. 

Alexander Graham Bell 

 

 

 

 

 

 



VIII. PROPOSTAS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 
 
 Adequação de todas as ESTRADAS RURAIS e suas vicinais. 

 
 Viabilizar a regularização das propriedades rurais, de pequenos 

agricultores e de baixa renda. 
 

 Incentivo à agricultura familiar. 
 

 Aumentar o número de poços artesianos de uso coletivo. 
 

 Aumentar a assistência integral à saúde nas residências rurais. 
 

 Reestruturar o programa de inseminação artificial. 
 

 Reestruturar o viveiro municipal, para a distribuição de mudas para 
a população. 

 
 Disponibilizar suporte e apoio ao Conselho Municipal de 

desenvolvimento Rural, para colaborar com a resolução das 
dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor. 

 
 Criação de uma central de distribuição, para que haja garantia de 

venda de tudo que é produzido dentro do município, pelos 
pequemos agricultores. 

 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e 
descarte dos seus respectivos recipientes. 

 
 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola 

orgânica na agricultura familiar. 
 

 Oferecer capacitação sobre agricultura familiar. 

 

 

“Viver é como andar de bicicleta: é preciso estar em constante movimento para manter o 
equilíbrio”. 

Albert Einstein 



IX. PROPOSTAS PARA O MEIO AMBIENTE 
 
 
 Revitalização do Fundo de vale. 

 
 Incentivo ao comércio ecologicamente correto no Fundo de vale e 

Praças Públicas. 
 

 Arborização padronizada na cidade. 
 

 Reestruturação do Viveiro Municipal. 
 

 Reestruturação de toda coleta de lixo municipal. 
 

 Incentivo financeiro à população viabilizando a adequada separação 
de resíduos. 

 
 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e 

descarte adequado dos seus respectivos recipientes. 
 

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola 
orgânica na agricultura familiar. 

 

 Inclusão de pontos de coleta de lixo para a população da área rural. 
 
 
 
 
“Tudo alcança aquele que trabalha junto enquanto espera”. 
Thomas Edison 
 

 

 

 

 

 

 

 



X. PROPOSTAS PARA A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO 
 
 
 Incentivo à abertura de MEI’s (Micro Empresa Individual), além de 

ofertar assistência técnica das mesmas. 
 

 Incentivo às pequenas cooperativas, associações para geração de 
emprego e renda. 

 
 Incentivo ao comércio local, através de parceria com a Associação 

comercial. 
 

 Criação da Secretaria de Indústria e Comércio. 
 

 Estimular através de incentivos fiscais, a regularização das empresas 
locais. 

 
 Reestruturar o Parque Industrial, de forma a fomentar a instalação 

de empresas para geração de emprego e renda. 
 

 Criação do Comitê Municipal da Juventude e a inclusão do público 
jovem nas esferas social e de trabalho. 

 

 

 

“Sempre é hora de fazer o que é certo”. 

Martin Luther King Jr 

 


