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• INTRODUÇÃO               

  

              O PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, com o 

objetivo de atender à Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos 

programáticos que fundamentam a sua constituição, apresenta as 

diretrizes e as principais propostas do candidato Alex Mendonça Papin 

para a administração municipal no período 2021-2024. Propostas estas 

que foram desenvolvidas a partir de experiências adquiridas ao longo de 

sua jornada como Vereador, e também a partir dos diversos diálogos com 

a população e profissionais do município de Ivaiporã –Pr. 

               O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente 

sustentado sobre uma forte disciplina de execução, também possibilitou a 

coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas 

soluções para a cidade a médio e longo prazo, soluções que levarão o 

município a atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório. 

                   O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por 

um modelo de gestão com alto desempenho e reflete simultaneamente o 

pragmatismo e o idealismo do candidato. As propostas contemplam 

objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que 

demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 

muito próxima e conhecedora das necessidades dos Ivaiporaenses.  

                    Neste documento encontram-se as sementes que tornarão 

possível alcançar um consenso sobre saúde, educação, mobilidade e 

acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, habitação, 

trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o enfrentamento 

sobre a problemática que afetam a nossa cidade e  os nossos munícipes, 

compartilhando com eles as necessidades e melhorias que nossa amada 

Ivaiporã necessita, vamos trabalhar com Dignidade, Justiça e honestidade, 

fazendo uma Ivaiporã mais justa e melhor para todos os Ivaiporaenses. 
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2 -  ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

 

2-1- Redução em 50% do valor cobrado de IPTU; extiguir a cobrança de 

taxa de lixo efetuada junto a tarifa de água; extinguir a cobrança de taxa de 

iluminação pública; isentar a cobrança de recape asfáltico em cima de 

pedra regulares assim como a pavimentação asfáltica que esteja 

atualmente em cobrança; 

2-2- Capacitar os nosso Servidores Municipais através de programa de 

qualidade profissional, dando a eles melhores condições de trabalho, 

garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores; 

2-3- Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio 

Público; (AGILIDADE AO ATENDIMENTO PÚBLICO) 

2-4- Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar 

continuidade de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, 

ajudando na renda do estudante; 

2-5- Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos;  

2-6-  Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos 

servidores públicos; Conceder o pagamento da insalubridade a todos os 

funcionários públicos da área da saúde que tem direito a esse benefício, 

com variações que vão de 10% a 40%; 

2-7- Permitir audiência pública junto a Administração, e fortalecimento de 

conselhos comunitários e de Bairros. Assim, a população saberá onde 

serão aplicados os recursos orçamentários do município; 
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3 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

3-1- Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

3-2- Manter as atividades do PETI e Projeto Vida Nova; 

3-3- Ampliar e Fortalecer Conselho Municipal do Idoso; 

3-4- Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria 

que busca resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, de 

saúde, educação e trabalho; 

3-5- Implantar dia da Cidadania; 

3-6- Acompanhar a família mais carentes do município, auxiliando e 

ajudando, criando projeto para desenvolver as famílias carentes, dando 

estrutura para o bem estar familiar. 
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4-AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Agricultura 

4-1-  Ampliar a Patrulha Mecanizada para atender todas as associações 

rurais do pequeno e médio produtor. 

4-2- Aliar mais equipamentos agrícolas; 

4-3- Vamos ampliar os programas comunidades rurais, observando as 

respectivas potencialidades, programas como:  

Inseminação artificial; 

Horticultura; 

Fruticultura; 

Frango caipira; 

Apicultura; 

Piscicultura e outros. 

4-4- Melhorias nas estradas rurais,  

4-5- Oferecer ao pequeno produtor rural a vacina contra raiva bovina e 

febre aftosa. 

4-6- Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de 

capacitação com apoio técnico nas diversas áreas: artesanato, agricultura 

familiar, agronegócio, serviços e outros; 

4-7- Colocar o castra móvel no bairro para atender os animais da 

população de Ivaiporã. 

4-8- Melhorar e manter em bom estado as estradas e pontes, Rurais do 

Município de Ivaiporã. 

Meio Ambiente 

4-7- Preservar as áreas de mananciais; 

4-8- Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de 

solos e nascentes; 
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4-9- Distribuição de mudas de plantas nativas; 

4-10- Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não 

governamentais de proteção ao Meio Ambiente e Animais 

4-11- Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados Meio 

Ambiente e Animais 
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   5- EDUCAÇÃO 

 

5-1- Implantação de aulas idioma Inglês de 1ºa 5º ano. 

5-2- Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial; 

5-3- Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados 

à Educação; 

5-4- Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de 

vagas nas creches e escolas, se necessário a construção de mais creches 

e escolas; 

5-6- Ampliar ainda mais qualidade do transporte escolar para os alunos da 

rede municipal e estadual; 

5-7- Implantar Programa Refeições com qualidade nas Escola onde os 

nossos alunos terão Alimentação Saudável e com qualidade;  
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6- ESPORTE, CULTURA E LASER 

 

Esporte 

 

6-1- Construção de uma nova sede para volta da EXPOVALE. 

6-1- Implantação projeto Criança e Jovens no Esporte, com criação de 

escolinha para várias modalidades esportivas totalmente gratuita para 

população; 

6-2- Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras 

modalidades esportivas; 

6-3- Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

6-4- Buscar junto as outras esferas de governo, parceria para a execução 

de projetos de iniciação esportiva como jogos da juventude aberto e o 

JAVIS; 

6-5- Construção de novos espaços poliesportivos; 

6-6- Implantação do Projeto Você na Praça , com programação de 

atividades sociais, de cultura e lazer das quais a população participe. 

6-7- Apoiar associação esportiva que venham ajudar no desenvolvimento 

do esporte em Ivaiporã. 

6-8- Apoiar todas a prática de esportes radicais; 

      

  Cultura e Lazer 

 

6-9- Ampliar e melhorar o Departamento de Cultura e Lazer; 

6-10- Melhorar ampliar as festas tradicionais culturais e religiosas no 

município, como; 

      Festa do Café em Jacutinga; 

      Marcha pra Jesus 
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7- SAÚDE 

 

7-1- Implantar programas fila zero nos postos de Saúde; 

7-2- Ampliar e Reformar o Hospital Municipal; 

7-3- Adquirir Ultrassom e outros equipamentos para nossos postos de 

Saúde;  

7-4- Mais Ambulância;  

7-5- Mais remédio;  

7-6- Mais exames;  

7-7- Contratação de mais médicos especializado nas suas áreas no 

Hospital Municipal e postos de Saúde; 

7-8- Contratação de mais dentistas em todos os postos de Saúde; 

7-9- Em fim melhorar, ampliar em todas as áreas da Saúde Do nosso 

Município para povo de Ivaiporã; 

7-10- Buscar mais recursos junto ao Governo federal e Estadual, para 

adquirimos mais ambulâncias, equipamentos e Outros; 
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8 – EMPREGO TRABALHO E RENDA  

8-1- Criar incentivos a instalações de novas unidades Industriais e 

comerciais no município; 

8-1- Articular-se com entidades representativas do setor empresarial 

visando apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, 

trabalho e geração de emprego e renda; 

8-2- Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas do nosso município; 

8-3- Voltar a permitir a realização da feira Sol e Lua no centro da Cidade; 
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9-HABITAÇÃO 

9-1- Aquisição de terreno para implantação loteamento residencial; 

Construção de novas unidades habitacionais a fim de diminuir déficit 

habitacional, e buscar recursos junto ao governo Federal e Estadual para 

construções de casas populares. 

9-2- Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas. 

Garantir o acesso a população com renda de até 01 um salário mínimo aos 

programas habitacionais; 

9-3- Propor alteraração do plano diretor do Município de Ivaiporã, onde 

permita-se o desmembramento de terrenos no município;                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

10 - INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

 

10-1- Pavimentação no setor Industrial; 

10-2- Pavimentação asfáltica em pedra Regulares; 

10-3- Melhorar e colocar de 01 em 01 hora o transporte gratuito; 

10-4- Criação da praça digital com a desmobilização de ponto de internet 

livre para população; 

10-5- Ampliar e dar manutenção nas academias ao ar livre e parques 

infantis em praças públicas; 

10-6- Pavimentação asfálticas em ruas de terras, totalmente gratuita; 

a pavimentação Asfáltica do município, feitas durante a nossa gestão serão 

totalmente gratuitas, não onerando assim os nosso munícipes; 


