
PLANO DE GOVERNO PREFEITO CARLOS GIL VICE-PREFEITO MARCELO REIS 

PRA FRENTE, PRA TODOS, NOVAMENTE! 

 

PLANO DE GOVERNO 

Município de Ivaiporã 

 

Prezados Ivaiporãenses, 

Visando a sustentabilidade social, econômica e ambiental, desenvolvimento e 

modernização do Município de Ivaiporã, apresentaremos aqui as nossas 

principais propostas para a gestão 2021-2024. O conteúdo foi desenvolvido a 

partir das experiências adquirida ao longo dos anos de nossas vidas públicas, 

onde tive a oportunidade de atuar no cargo de Prefeito e o Marcelo Reis como 

Diretor Municipal de Administração e de Educação, posteriormente Vereador. 

Neste período pudemos executar projetos em diversas áreas de atuação do 

Governo, sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a 

população. 

Nos orgulhamos do trabalho realizado na primeira gestão, marcada pela 

presença constante de ambos junto à população, e nos comprometemos 

conduzir, com mais motivação e diligência a próxima etapa do desenvolvimento 

de Ivaiporã, além dos compromissos elencados, faremos ainda muito mais. 

Esperamos contar com mais esse VOTO de confiança para UNIDOS darmos 

continuidade ao PROGRESSO de nosso Município. 

 

Carlos Gil e Marcelo Reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTAS PARA SAÚDE. 

 

01-  Focar em esforços no primeiro ano de gestão (2021) na área da saúde, 

visando solucionar as diversas demandas acumuladas na área da saúde 

da população da área urbana e dos seus Distritos: Jacutinga, Santa 

Barbara e Alto Porã; enfatizando a atenção básica de saúde; 

 

02-  Contratação de profissionais para a saúde na área da medicina, 

enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, educação física e 

assistente social; 

 

03- Manter os programas e calendário de vacinação, bem como fortalecer o 

enfrentamento as doenças endêmicas (dengue, gripe, etc), focando 

esforços também para o COVID19; 

 

04- Expansão do programa odontológico nas unidades básicas de saúde 

(área urbana e distritos); 

 

05- Descentralização da distribuição de medicamentos de A a Z e contratação 

de farmacêuticos para atender todas as unidades básicas de saúde (área 

urbana e Distritos Santa Barbara, Jacutinga e Alto Porã);  

 

06- Contratação de médicos e reposição de Agentes Comunitários de Saúde; 

 

07- Reposição de ambulâncias novas para os Distritos de Jacutinga, Santa 

Barbara e Alto Porã; 

 

08- Implementação de atendimentos no Hospital Regional de Ivaiporã; 

 

09- Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento; 

 

10-  Mutirões para realização exames cirúrgicos; 

 

11- Instalação do centro de especialidades na UPA, com destaque para a 

tomografia; 

 

12- Fim da terceirização do Hospital Municipal, com gestão total da equipe de 

gestão Município, com a execução de melhorias de estrutura e aquisição 

de novos equipamentos; 

 

13- Apoio aos órgãos envolvidos com a saúde: vigilância sanitária, UPA, 

clinica da mulher, Unidades Básicas de Saúde, equipe de endemias, etc. 

 



14- Treinamento técnico as equipes de saúde; 

 

15- Instalação de uma unidade do HEMEPAR para coleta e doação de sangue 

e medula óssea. 

 

 

 

 

PROPOSTAS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. 

1 - Manter diálogo constante com entidades ligadas aos 3 setores da 

economia. 

2 - Regulamentar o Conselho Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã 

– COSESI, principalmente projetos de Desenvolvimento Econômico, 

junto a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã – 

ACISI; 

3 - Finalizar toda infraestrutura no Parque Industrial I e II para receber 

empreendimentos, com objetivo de estabelecer empregos. 

4 - Oferecer incentivos como doações de terrenos a novas industrias e 

apoio aquelas já existentes no município que querem ampliar suas 

estruturas em terrenos nos Parques Industriais I e II.  

5 - Parcerias com governo Estadual e Federal para receber mais 

Barracões Industriais nos Parques Industriais I e II. 

6 - Fortalecer o uso de sistemas integrados com objetivo de 

desburocratizar abertura de empresas. 

7 - Reativação da Casa do Artesão. 

8 – Retomar o Projeto Crochet, oferecendo renda para confecção de 

tapetes de crochê. 

9 - Criação de um local apropriado para instalação de Incubadora 

Tecnológica, dando valor a projetos acadêmicos. 

10 - Reativação do escritório da FIEP – SESI/SENAI em Ivaiporã, com 

objetivo de atrair cursos e fornecer mão de obra qualificada para as 

industrias. 

11 - Implantação do Programa Educação Empreendedora a todas 

escolas municipais. 

12 - Retomar a Feira do Produtor, dando apoio à comercialização de 

produtos de origem animal, oferecendo oportunidades e incentivos a 

comercialização para pequenos produtores de Ivaiporã.  

13 - Retomar o escritório da Receita Federal e todos seus serviços. 



14 - Criação do Mercado Municipal de Ivaiporã. 

15 - Criar mecanismos de apoio nas ações das Sociedades de Garantias 

de Crédito, facilitando de fato o acesso ao crédito dos empresários. 

16 - Incentivar e fortalecer o Comitê Gestor da Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa de Ivaiporã – Cidade Empreendedora. 

17 - Implantação da Casa do Empreendedor. 

18 - Promoção e Incentivo ao Programa Compras Públicas – 

incentivando e capacitando empresários a participar de compras 

governamentais. 

19 - Criação do estacionamento rotativo em Ivaiporã, com vistas a 

contribuir para a mobilidade urbana. 

20 - Aumentar investimento no projeto de iluminação a atrações de 

Natal. 

21 - Incentivos a instalação de empresas ligadas a área de 

desenvolvimento em Inovação e Tecnologia. 

22 - Formalizar o Centro de Distribuição de Hotifruti, com objetivo de 

fortalecer o agronegócio. 

23 - Criar o Programa Empresa Escola, em parceria com entidades de 

ensino. 

24 - Destinar um Barracão como Escola Técnica prática junto a FIEP – 

Federação das Industrias do Estado do Paraná. 

25 - Famílias cadastradas no CRAS terão prioridades nos cursos 

gratuitos do SENAI e SESC. 

26 - Destinação urgente de um abatedouro de aves na área de 12 

alqueires. 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

1 - Ampliar uma equipe no Departamento de Agricultura, Agrônomo, Médico 

Veterinário, Engenheiro Ambiental pra dar suporte aos agricultores. 

2 Incentivar a criação de uma cooperativa, atuante e participativa de 

pequenos produtores, com a participação dos jovens e filhos dos 

produtores com objetivo de geração de renda na propriedade.  

3 Incentivar e dar suporte técnico para implantar Agroindústrias, visando a 

geração de renda nas pequenas propriedades.  

4 Incentivar aos produtores da mudança do convencional para o Orgânico, 

principalmente dos produtores hortifrutigranjeiros valorizando a 

agricultura familiar;  



5 Criação da Central de Abastecimento de Ivaiporã, possibilitando aos 

produtores uma boa comercialização e consequente diminuição de custos 

para o consumidor final, com suporte técnico e logístico para os 

produtores; 

6 Incentivar os produtores a produzir Orgânicos, para fornecer a merenda 

escolar do município, em parceria com as Universidades locais;  

 

PROPOSTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 

01- Melhorias e modernização aos projetos: Casa da Vivência, Centro da 

Juventude e Projeto Renascer e Centro Socioeducação; 

02- Campanhas de conscientização, enfrentamento e combate ao uso de 

drogas para os adolescentes e jovens; 

03- Mutirões da cidadania, com apoio às famílias carentes, viabilizando 

acesso aos programas do governo (bolsa família, bolsa escola entre 

outros) 

04- Construção da sede para CREAS e Conselho Tutelar; 

05- Promover capacitação profissional com cursos profissionalizantes para a 

população e adequar as equipes de trabalho; 

06- Melhoria das atividades e serviços de convivência para os idosos com 

inúmeras atividades e com mais opções de passeios, caminhadas, 

atividades culturais e artísticas, diversão, palestras, etc.; 

07- Realização de trabalhos em grupos para os idosos com 

acompanhamento do CRAS e CREAS, além de profissionais habilitados 

e capacitados; 

08- Promover a integração entre os projetos sociais (Casa de Vivencia, 

Centro da Juventude e Renascer); 

09-  Executar a cobertura e aquecimento da piscina do Centro da Juventude, 

compromisso para o primeiro ano de mandato; 

10- Fortalecer o programa de aprendizagem com ênfase para cursos 

profissionalizantes buscando o mercado de trabalho; 

11- Estudo de viabilidade de um novo projeto social para crianças e 

adolescentes do município destacando as áreas do esporte, cultura e 

educação; 

12-  Manutenção e melhorias nas estruturas física da instituição de 

acolhimento para crianças e adolescentes (Abrigo); 

13- Garantir apoio e recursos para o funcionamento integral do Albergue; 

14- Fortalecer os programas de atendimento a criança e adolescente 

(programa criança feliz, jovem aprendiz, medidas socioeducativas); 

 

GESTÃO PÚBLICA, CIDADANIA E SEGURANÇA 

01- Implementar as políticas públicas; 



02- Atualizar a informatização dos processos administrativos do município; 

03- Prestar apoio aos conselhos municipais; 

04- Divulgação dos órgãos e serviços do município; 

05-  Monitoramento eletrônico (câmeras) nas principais praças, escolas e 

vias públicas, incluindo entradas e saídas da cidade; 

06-  Serviço Digital - Criação de aplicativos para celulares facilitando o 

acesso do cidadão aos serviços públicos; 

07-  Aprimoramento dos serviços de Ouvidoria Municipal; 

08-  Lutar junto ao Governo do Estado para a transformação da Companhia 

Independente da Polícia Militar para Batalhão da Polícia Militar, com 

consequente aumento do efetivo policial no município; 

 

HABITAÇÃO, OBRAS, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 

01- Planejar e executar opções de criação de novos espaços para 

estacionamento nas vias publicas, avaliando ainda a possibilidade da criação 

de rotatividade de estacionamentos e reorganização do trânsito; 

02- Viabilizar junto ao Governo do Estado a obra de duplicação do acesso 

secundário; 

03- Executar e Aprimorar Plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana; 

04- Execução do programa “Ivaiporã em Ação” visando a descentralização do 

executivo nos bairros e distritos; 

05- Incentivo a construção de calçadas e arborização nos passeios públicos; 

06- Manutenção e melhorias do transporte público gratuito na área urbana e 

distritos; 

07- Solucionar os problemas de gestão do campo santo municipal (cemitério); 

resgatando o respeito e a dignidade aos entes queridos; 

08-  Busca de recursos de Programas governamentais para construção de 

moradias urbana e rural com incentivo a outros programas governamentais; 

09-  Executar um Loteamento Popular a preço de custo para população de baixa 

renda para a conquista da sua casa própria. 

10-  Atualização do Plano Diretor que atualmente se encontra desatualizado, 

com ampla participação da população em audiências públicas; 

11-  Criação de novos projetos nas mais diferentes áreas retornando o Pensar 

no Desenvolvimento de Ivaiporã. 

 

PROPOSTAS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

01- Criação de programas de Educação Ambiental em parceria com os 

Departamentos de Educação, Esportes, Cultura e Lazer, (palestras nas 

diversas áreas do meio ambiente, separação de resíduos, preservação 

ambiental, poluição, etc.). 



02- Manutenção e melhorias no horto florestal, com ampliação na produção 

de espécies florestais nativas, frutíferas e medicinais; 

03- Executar atividades de enfrentamento às doenças ambientais (Dengue), 

além do combate a vetores urbanos (baratas, roedores, moscas); 

04- Continuidade do Programa Cultivando Água Limpa em outras bacias 

hidrográficas do Município a serem indicadas em caráter de prioridade; 

05- Medidas de combate a poluição do solo, do ar e da água; 

06- Planejamento para melhorias na coleta de resíduos sólidos e coleta 

seletiva, bem como melhorias no centro de triagem e compostagem, além 

das melhorias nos maquinários e implementos para um melhor 

funcionamento; 

07- Fiscalização para a manutenção e limpeza (lixo) das matas ciliares dos 

rios do quadro urbano; 

08- Campanhas e palestras quanto ao uso de agroquímico e orientações  

técnicas aos produtores rurais e estudantes; 

09- Assistência técnica, logística e econômica aos cooperados que atuam na 

coleta seletiva e no centro de triagem e compostagem; 

10- Programas de incentivo para a recuperação das matas ciliares e formação 

de corredores da biodiversidade; 

11- Mutirões de limpeza e coleta de resíduos nas áreas habitadas (urbana e 

distritos); 

12- Manutenção e ampliação da arborização urbana, calendário de poda das 

árvores existentes e em crescimento; 

13- Gestão de manejo nas áreas protegidas – Unidades de Conservação na 

modalidade Proteção Integral: Estação Ecológica Faian, Parque Natural 

Municipal Mata do Placidio com a devida aplicação e controle dos 

recursos de ICMS Ecológico; 

14- Criação do Programa Minha Araucária para repovoar as áreas de 

ocorrência natural do pinheiro do Paraná; 

15- Sistema de geração de energia solar fotovoltaica para auxiliar na 

iluminação pública, geração distribuída ON-GRID (conectado a rede), 

visando produzir energia renovável e preservar o meio ambiente; 

16- Manutenção e melhorias das áreas arbóreas e jardins das praças 

existentes e criação de novos espaços verdes; 

17- Instalação de coletores de resíduos e criação de ecopontos (para coleta 

de resíduos considerados perigosos); 

 

PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO. 

01- Melhoria dos cursos de capacitação profissional destinado a todos os 

profissionais da educação; 

02- A busca e a garantia da valorização profissional para professores, 

educadores, e aos demais profissionais da educação;  



03- Melhoria no ambiente escolar, proporcionando maior conforto aos alunos 

e melhores condições de trabalho aos profissionais da educação; 

04- Garantir e ampliar as equipes multiprofissionais para atender à demanda 

do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotados; 

05- A implantação gradual do ensino em tempo integral por meio do ensino, 

projetos culturais,  e do esporte; 

06- Estímulo e boas condições aos alunos na realização das provas 

avaliativas do MEC; 

07- Retomar as obras e a conclusão da escola do Alto Porã; 

08- Reforma das escolas (quando se fizer necessário), fornecimento de 

materiais pedagógicos adequados e melhoria da tecnologia dentro da 

escola, tanto para uso dos alunos, quanto dos professores. 

09- Garantia de atendimento psicológico, e social dentro do ambiente 

escolar; 

10- Fornecimento de merenda com acompanhamento nutricional, com 

produtos de qualidade, tendo como objetivo a compra de produtos 

oriundos da agricultura familiar.  

11- Garantia e eficiência no transporte escolar, tanto nas estradas urbanas, 

quanto nas rurais; 

12- Garantir a meta da tentativa da erradicação do analfabetismo; 

13- Garantir e ampliar vagas em escolar e CMEI'S; 

14- Material didático adequado a todos os alunos da rede municipal, com 

manutenção das apostilas desde o berçário  até o 5° ano; 

15- Retomar a distribuição de uniformes escolares a todos os alunos da rede 

municipal, desde o berçário até o 5° ano, com o fornecimento de tênis, 

agasalhos, camisetas, shorts e mochilas; 

16- Garantir e ampliar o EJA, atendendo alunos das mais diversas 

localidades, e quando necessário utilizar do transporte para tanto. 

 

PROPOSTAS PARA ESPORTE 

1 - Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e 

executados dentro das normas oficiais; 

2 - Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como 

pessoas com deficiência, garantindo o livre acesso aos mesmos; 

3 - Implantação de mais ATIs -  academias da terceira idade,  mais 

estruturadas que contemplem a quantidade mínima, adequada e necessária de 

equipamentos para a realização de atividades físicas; 

4 - Assistência e adequação as escolinhas de Futsal; handebol; basquetebol e 

Vôlei. 



5 - Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades do atletismo; 

Futsal; handebol; basquetebol e Vôlei. 

6 - Capacitar e atualizar os profissionais de Educação Física em cursos 

específicos; 

7 - Promoção de eventos esportivos de caráter regional e estadual; 

8 - Instituir um calendário oficial de eventos e atividades esportivas, recreativas 

e de lazer; 

9 - Parceria entre o Departamento Municipal de Educação na realização e 

participação em eventos esportivos; 

10 - Atendimento a atividades esportivas ao Clube da melhor Idade; 

11 - Investir na ampliação, construção, reforma e manutenção dos espaços 

esportivos; 

12 - Adquirir materiais esportivos de qualidade e em quantidade suficiente para 

as unidades da rede pública de ensino; 

13 - Conservação espaços públicos na cidade em ambientes naturais que 

favoreçam a prática de atividades físicas, esporte e lazer, como pistas de 

caminhadas em parques, melhorias das calçadas, praças, quadras ao ar livre, 

entre outros locais favoráveis às atividades; 

14 - Promover campeonatos, de Futebol, Voleibol, Vôlei de Areia, Futebol 

Suíço e Futsal; 

15 – Retomar o time de Futsal a liga Estadual; 

16 – Criar o Conselho Municipal do Esporte, incluindo a participação da 

sociedade civil nos projetos e decisões de atividades esportivas; 

17 – Ampliar ciclovias nas vias públicas; 

18 – Incentivar e promover eventos como GaiolaCross, MotoCross, Mountain 

Bike e Provas rústicas.  

 

PROPOSTAS PARA TURISMO. 

1 – Reativar o Conselho Municipal do Turismo. 

2 – Busca de uma identidade turística gastronômica - Criar o Prato 

Típico de Ivaiporã e eventos gastronômicos. 

3 – Atrair eventos de âmbito estadual como Motocross, Gaiola cross, 

Rodeios e Circuito Mountain Bike, como apoio das entidades do 

município. 

4 – Estabelecer um local para o Parque de Exposição de Ivaiporã e a 

volta da Expovale. 



5 – Estabelecer roteiro turístico no município, com visitas a propriedades 

rurais, agroindústrias e pesqueiros; 

6 – Novos circuitos da Caminhada Internacional na Natureza, com apoio 

da EMATER e Caminhantes. 

7 – Criação da Casa da Memória de Ivaiporã. 

 

 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

01- Valorização do servidor público do município com palestras, capacitação, 

cursos e treinamentos; 

02- Manutenção e melhoria do fornecimento de cestas básicas para os 

servidores públicos municipais; 

03- Promoção de encontros e eventos esportivos e de lazer entre os servidores; 

04- Prestar apoio e incentivo ao funcionamento da Associação dos Funcionários 

(AFIVA); 

 

REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA 

01- Modernização no sistema público de documentação e atendimento ao 

público; 

02- Reforma administrativa com melhor aproveitamento da mão de obra 

funcional e aproveitamento de estruturas que possam ser conjugadas, com 

diminuição de Departamentos Municipais; 

03-  Realização de Concurso Público nas áreas necessárias; 

04-  Diminuição de cargos em comissão atuais; 

 

PROPOSTAS ATENCÃO ESPECIAL AOS DISTRITOS 

01- Focar em esforços no primeiro ano de gestão (2021) na área da saúde, 

visando solucionar as diversas demandas acumuladas na área da saúde 

da população da área urbana e dos seus Distritos: Jacutinga, Santa 

Barbara e Alto Porã; enfatizando a atenção básica de saúde; 

02- Contratação de profissionais para a saúde nas áreas de carência da 

população; 

03- Manter os programas e calendário de vacinação, bem como fortalecer o 

enfrentamento as doenças endêmicas (dengue, gripe, etc), focando esforços 

também para o COVID19; 



04- Expansão do programa odontológico nas unidades básicas de saúde; 

05- Descentralização da distribuição de medicamentos de A a Z e contratação 

de farmacêuticos para atender todas as unidades básicas de saúde; 

06- Contratação de médicos e reposição de Agentes Comunitários de Saúde; 

07- Reposição de ambulâncias novas para os Distritos de Jacutinga, Santa 

Barbara e Alto Porã; 

08- Viabilizar apoio aos moradores dos Distritos para acesso, quando 

necessário ao Hospital Regional e Municipal, além dos demais setores de 

saúde do Município; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


