
PLANO DE GOVERNO – GESTÃO 2021 A 2024 
 
AGRICULTURA E PECUÁRIA  
1- Estruturar e fortalecer o Departamento de Agricultura e Abastecimento, 
com sede própria e contratação de mais técnicos específicos na cafeicultura, 
fruticultura, nutrição alimentar bovina  e piscicultura; 
2- Manter e fortalecer o Programa de Inseminação Artificial (PIA); 
2.1- Contratação de Técnico na área de Nutrição Alimentar para o 
desenvolvimento da cadeia do leite; 
2.2- Capacitação dos produtores, visando melhorar a produtividade e 
qualidade do leite; 
2.3- Continuar cascalhar e mantendo estradas e carreadores para 
escoamento da produção leiteira; 
3- Desenvolver Programa de Distribuição de Calcário, junto ao Governo do 
Estado, para pequenos produtores na área de café, frutas, milho, aveia e 
soja; 
4- Trabalhar em parceria com o Departamento do Meio Ambiente, na 
proteção de nascentes de água para consumo humano; 
5- Desenvolver Programa de Piscicultura Municipal, atendendo pequenos e 
médios produtores; 
5.1- Contratação de técnico em piscicultura; 
5.2- Revitalização dos tanques de peixes existentes; 
5.3- Capacitação de produtores; 
5.4- Viabilizar compra e entrega de alevinos; 
5.5- Integração da produção de peixes a indústria de filetagem de peixe; 
6- Programa de Cafeicultura Municipal 
6.1- Contratação de técnico com especialização em café para dar assistência 
aos cafeicultores; 
6.2- Aumentar a capacidade de produção e distribuição de mudas de café; 
6.3- Aquisição de área para implantação de Centro de Referência em Café, 
com parceria junto ao IAPAR e Embrapa; 
6.4- Capacitação e treinamento com os novos conceitos tecnológicos em 
produção e qualidade de café; 
6.5- Apoio ao Festival do Café no Distrito do Jacutinga; 
6.6- Incentivo aos produtores de café na participação dos concurso 
Municipal, Estadual e Nacional; 
7- Disponibilização junto ao Governo do Estado (Programa Estadual de 
Acessibilidade a Rede Mundial de Computadores) de Sinal de Internet na 
área rural; 
8- Apoio aos produtores de sericicultura; 



9- Desenvolvimento de programa municipal para atender os Produtores 
Rurais com infraestrutura com caminhões, escavadeira, motoniveladora e 
escavadeira hidráulica para o desenvolvimento das atividades rurais no 
Programa Porteira Adentro; 
10- Desenvolver programa de saneamento rural, incentivando a construção 
de fossas sépticas, coleta de resíduos domiciliares e destino correto das 
embalagens de agrotóxicos; 
11- Desenvolvimento de programa de conservação de águas e solos; 
12- Desenvolvimento de programa de apicultura; 
13- Fortalecer Programa de fruticultura municipal; 
13.1 -  Estratégias e ações  para fortalecer políticas públicas na demanda de 
aquisição de alimentos (PNAE – Programa Nacional de  Alimentação Escolar 
- Programa de Aquisição de Alimento), para atender o decreto 
regulamentado a Lei 16.751/10, que institui alimento orgânico em todo 
sistema estadual de ensino do Paraná em 100% até 2030; 
13.2- Capacitação para os produtores e técnicos; 
13.3- Certificação de produtos orgânicos; 
13.4- Buscar novos mercados para comercialização dos produtos orgânicos 
certificados; 
13.5- Incentivar o processamento dos produtos agrícolas para agregar valor; 
13.6- Promover, por meio de marketing, os produtos orgânicos; 
13.7- Implantar unidade de referência de frutas na difusão de tecnologia, 
nos bairros rurais do município de Ivaiporã, com incentivo a novos pomares 
comerciais; 
13.8- Fortalecer as iniciativas já existentes no município junto às associações 
de produtores para atuar nas cadeias produtivas de todos os segmentos 
hoje existentes na cadeia hortifrúti; 
13.9- Organizar as associações para formar uma COOPERATIVA local para 
atender as demandas de comercialização e suprir todos os requisitos fiscais 
e tributários, comercialização e compra de insumos específicos para 
fruticultura; 
13.10 - Montar o Circuito das Frutas no Vale do Ivaí a partir do município de 
Ivaiporã; 
14- Programa Hortaliças; 
14.1- Viabilizar técnico para o desenvolvimento das atividades de produtos 
orgânicos; 
14.2- Organizar feiras para desenvolvimento da atividade; 
14.3- Implantação do SPD – Sistema de Plantio em Hortaliças; 
15- Desenvolver Programa de Segurança Rural; 



16- Fortalecer o programa de recuperação das pontes em estradas rurais e 
construção de pontes de concreto nas principais estradas rurais do 
município; 
17- Apoio no desenvolvimento do SISTEMA E-COMMECE, plataforma de 
comercio eletrônico aos produtores rurais; 
18- Construção de poços artesianos comunitários; 
19- Implantação do Festival de Leite; 
20- Incentivo e apoio ao CMDR e a Associações Rurais. 
 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1-  Apoio à área da criança e adolescente com manutenção dos projetos 
sociais: Casa da Vivência, Centro da Juventude e Projeto Renascer; 
2-    Realização de campanhas informativas e prevenção; 
3-    Realização de trabalho nos bairros com apoio direto do município para 
que as famílias carentes possam ter acesso a programas sociais; 
4-    Garantia de auxílio às famílias em vulnerabilidade; 
5-    Apoio a ações direcionadas à Terceira Idade; 
6-    Programa de apoio a jovens e adolescentes visando encaminhar os 
jovens para o 1º emprego; 
7-    Realização de encontros e palestras para as famílias beneficiárias de 
programas sociais; 
8-    Realização de atividades nas datas comemorativas como Dia das 
crianças, mães, pais, páscoa, natal, entre outros; 
9-    Realização de oficinas profissionalizantes; 
10-    Atendimento, orientação, acolhida e encaminhamentos a pessoas 
necessitadas; 
11-    Projeto de inclusão digital para idosos; 
12-    Implantação de Casa de Passagem, para atendimento a pessoas 
itinerantes; 
13-    Implantação de horta nos projetos sociais, visando a boa alimentação 
de crianças e adolescentes 
 
 
CULTURA  
 
1- Manutenção do Projeto Ivaiporã Cidade Viva – com oferta de aulas de 
ritmos gratuitas nas localidades – Alto Porã, Jacutinga, Santa Bárbara, 
Jardim Iporã, Monte Castelo e Lago Ambiental Jardim Botânico, ampliação 
para outras comunidades, dentre elas, a Vila João XXIII; 



2- Realizar aulas temáticas do Projeto Ivaiporã Cidade Viva; 
3- Realizar colônia de férias no mês de julho, em parceria com os 
Departamentos Municipais de Esportes e Lazer, Cultura e Assistência Social, 
com atividades recreativas, artísticas e culturais para o público infanto-
juvenil; 
4- Realização de calendário de eventos anual, com a participação de todos 
os segmentos da sociedade; 
5- Equipar o Centro de Eventos, para que seja a casa do artista em Ivaiporã; 
6- Apoio aos festivais criados na gestão 2017-2020, para que haja 
continuidade e aprimoramento nas realizações, como: o Festival do Japão, 
Festival do Café, entre outros que, porventura, venham a ser lançado em 
apoio a outras instituições; 
7- Busca de recursos para a construção do Teatro Municipal; 
8- Busca de recursos para a implantação de uma Casa de Memória em 
Ivaiporã; 
9- Busca de recursos para fomentar a cultura local, por meio de abertura de 
editais e contratação de serviços dos artistas locais; 
10- Retomada do Festival de Música. 
11- Trabalhar para implantar o Sistema Municipal de Cultura.  
12 – Trazer de volta a Expovale (Exposição Feira Agropecuária do Vale do 
Ivaí), preparando o novo Parque de Exposições, com toda infraestrutura. 
 
EDUCAÇÃO  
 
Recursos Humanos 
- Cumprimento do Piso Nacional do Magistério. 
- Ampliação do número de profissionais especializados para atuar no Centro 
Municipal de Atendimento Especializado (CMAE). 
- Manter um funcionário estatutário para o controle das APMF´s 
(Associação de Pais, Mestres e Funcionários) com apoio na prestação de 
contas, orientações de gastos, atualização de CNPJ, constituição e 
renovação de APMFs, cadastros, junto à Receita Federal. 
- Aplicação de recursos da educação destinados a valorização do 
profissionais da educação. 
- Estimular a participação e acompanhamento da gestão escolar, criando 
redes de apoio à formação de professores, com conteúdos voltados à 
cultura digital. 
- Tornar os índices das avaliações externas (IDEB, Prova Paraná, ANA, 
dentre outras) como avaliação que possam contribuir com a melhoria da 
qualidade de ensino. 



- Criação do Portal da Educação, com acesso a vida funcional de cada 
funcionário e divulgação de trabalhos, recados, avisos, links exclusivos 
para professores, pais, alunos e funcionários. Informações referentes aos 
trabalho realizados na Rede Municipal de Ensino, com acesso exclusivo, da 
população à: notas do IDEB, Prova Paraná, ANA (Geral e por Instituição de 
Ensino), investimentos financeiros, estruturas físicas, laboratórios, 
atividades esportivas, biblioteca, itens de segurança, cadastro de vagas 
para CMEI e/ou Escolas, mantendo a transparência das informações. 
- Formação continuada: presencial e remota, que possibilitem e agreguem 
novas práticas pedagógicas nas aulas dos professores e aos profissionais da 
educação. 
- Ampliar a participação de profissionais (Educação Especial, Equipe de 
Ensino, Gestores) em cursos, seminários e congressos em âmbito Estadual 
e Federal. 
- Propiciar Formação Continuada às merendeiras e auxiliares de serviços 
gerais para cumprimento de protocolos de higiene determinados pela 
Vigilância Sanitária. 
- Manter o Seminário Intermunicipal de Educação. 
Recursos Materiais 

- Ampliar e reformar espaços educacionais. 
- Garantir reforma de escolas em período de recesso escolar. 
- Criação e modernização de laboratórios de informática. 
- Aquisição e modernização dos equipamentos de informática das Salas de 
Recursos Multifuncionais e Classes Especiais. 
- Construir e ampliar espaços de lazer dentro das escolas, de maneira a 
fomentar a prática de atividades físicas dos alunos. 
- Construção de novas escolas e ampliação de salas de aulas para atender a 
crescente demanda existente no município. 
- Manutenção de aquisição de testes psicopedagógicos. 
- Manter a entrega gratuita de Uniformes Escolares a todos os alunos da 
Rede Municipal de Ensino. 
 
Transporte Escolar: 

- Ampliar a frota do transporte escolar para melhor atendimento ao 
educando. 
- Disponibilizar um veículo (pickup) para socorro do Transporte Escolar. 
- Adquirir veículos adaptados para o transporte de cadeirantes. 
- Manter um veículo de apoio aos transportes escolares da zona 
rural, para fazer as linhas, em substituição aos veículos com 
quebrados ou em manutenção. 



- Priorizar a revisão e manutenção de veículos, durante o recesso escolar. 
- Ofertar cursos de Formação aos condutores de veículos escolares. 
- Padronizar os pontos, com placas informativas, nas principais vias 
da cidade e dos bairros, para que a criança tenha segurança na 
utilização do transporte escolar. 
 
Alimentação Escolar: 

- Dar continuidade ao programa de alimentação escolar saudável. 
- Formação às merendeiras para o cumprimento de cardápio, higienização 
e armazenamento de alimentos. 
- Continuar com a compra direta de alimentos. 
- Investir em estrutura física (ampliação de cozinhas e refeitórios). 
- Renovar equipamentos (geladeiras, freezer, liquidificadores, fornos e 
fogões), sempre que necessário. 
 
Qualidade do Ensino: 
- Elaborar e cumprir o Calendário Escolar, de acordo com a vigência da lei. 
- Oferta de disciplina diversificadas (Inglês, noção de informática, inclusão 
digital, Educação Física, Teatro, Educação Ambiental e Artes Cênicas). 
- Garantir segurança e bem estar da criança, num ambiente de paz e 
tranquilidade favoráveis à aprendizagem. 
- Dar continuidade ao sistema de apostilas aos alunos de Educação Infantil 
ao 5º ano do Ensino Fundamental, com oferta gratuita. 
- Investir em jogos pedagógicos voltados à alfabetização das crianças e a 
Educação Especial. 
- Promover a inclusão em todas as Escolas e CMEIs municipais. 
- Ampliar a oferta do Ensino Integral. 
- Mobilizar e efetivar política de atendimento educacional de Jovens e 
Adultos, com vistas à erradicação do analfabetismo. 
- Tarefas monitoradas, com a disponibilidade de grupos de alunos e 
professores auxiliares que possam sanar dúvidas referentes às tarefas 
escolares. 
- Acompanhamento, monitoramento e avaliação do PME – Plano Municipal 
de Educação. 
- Implantação do RCO – Registro de Classe On line 
- Apoio Pedagógico em contra turno para alunos com defasagem de 
aprendizagem. 
Projetos 



- Promover atividades de fomentação da leitura, por meio de contação de 
histórias nas Escolas e CMEI, em forma de cronograma, com apoio de 
parcerias. 
- Manutenção e ampliação do Projeto Educação Ambiental: respeito ao 
meio ambiente, suas diversidades, com cuidados com o lixo, poluição de 
rios e lagos, poluição em geral, caminhada da natureza com os estudantes. 
- Manutenção e ampliação do Projeto Sementinhas do Saber: incentivo ao 
cultivo de hortas para alimentação saudável, plantio de jardins e árvores 
frutíferas nas casas das crianças. 
- Manutenção e ampliação da FEMI (Fanfarra da Educação Municipal de 
Ivaiporã), e a criação de fanfarra mirim nas escolas do município. 
- Incentivar Projetos artísticos: coral de músicas com estúdio musical e aulas 
de teatro para as crianças das escolas municipais. 
- Manter o Projeto Veterinário Mirim, que visa o cuidado das crianças com 
os animais em geral e especialmente com os domésticos. 
 
Parcerias 
- Dar apoio as Escolas Estaduais na promoção de eventos, divulgações de 
atividades pedagógicas e Transporte Escolar em dias letivos. 
- Parcerias com Polo UAB, IFPR, SESC/SENAC, FATEC, UCP, UNOPAR, UEM, 
dentre outras Instituições de Ensino para desenvolvimento de atividades 
educacionais que promovam a melhoria na qualidade do ensino do 
Município de Ivaiporã. 
- Manter convênio com a APAE. 
- Manter convênio com as Instituições de Ensino Educacionais para 
contratação de Estagiárias Remuneradas. 
 
Obras 
- Ampliação do CMEI Odete dos Santos Brasil - 5 salas (4 de aulas e 1 
multiuso), banheiros; 
- Ampliação do CMEI Antonio Carlos Costa - 5 salas (4 de aulas e 1 multiuso); 
- CMEI Nossa Senhora Aparecida - Ampliação no espaço da Casa de Vivência; 
- CMEI Santa Terezinha - Ampliação no espaço onde é o campo ao lado do 
Cmei 
- Criação de um CMEI na Vila Residencial de Furnas; 
- Reforma, ampliação ou construção de imóveis: Cmei Nossa Senhora de 
Lourdes (Jacutinga), Escola Carlos Lacerda (Prédio novo ao lado da Quadra 
Mourão Filho), Escola Leila Diniz, Escola Ivaiporã (anfiteatro), Escola Ignes 
de Souza Caetano (terrenos paralelos), Escola Jacutinga (banheiros), Escola 



João Pessoa (transferir escola para Vila Rural), Escola Maria Diva (Quadra), 
ampliar o Salão da Secretaria Municipal de Educação (laje). 
 
 
ESPORTE E LAZER 
1- Desenvolvimento de escolinhas vinculadas a clubes profissionais para 
que os jovens possam ter possibilidade de se profissionalizar no esporte; 
2- Proporcionar atividades e eventos esportivos voltados à Terceira Idade; 
3- Criar quadras e pátios com estruturas esportivas, em todas as escolas 
municipais. 
4- Implantar ciclovias e ciclo faixas em grande parte das avenidas do 
município; 
5- Formar equipe itinerante de esporte e lazer e aquisição de veículo 
(ônibus ou caminhão) para atuar com recreação, jogos e brinquedos em 
todos os bairros de Ivaiporã; 
6- Construção de quadras poliesportivas em praças canteiros e espaços de 
livre acesso à população, para a prática e promoção de saúde; 
7- Recuperação, reforma e iluminação dos campos já existentes nos bairros 
(Santa Terezinha, Santa Maria, Populares e outros); 
8- Incentivar a prática de esportes radicais na natureza (boia cross, rapel 
trilhas para mountain bike), fomentando o turismo esportivo no município; 
9- Construção de um estádio ecológico de futebol com pista de atletismo; 
10- Organizar diversos eventos esportivos, como de caminhada, corrida e 
ciclismo; 
11- Criação de murais históricos no ginásio Alcebíades Alves, contendo 
fotos uniformes e objetos ligados à história esportiva de Ivaiporã, em 
homenagem a todos os que já representaram o município por meio do 
esporte; 
12- Construção de salão de jogos de mesa e eletrônicos, com a finalidade 
de trabalhar o cognitivo das crianças e jovens, desenvolvendo a 
psicomotricidade. 
 
HABITAÇÃO 
1- Apoiar a execução da construção dos apartamentos populares da Vila 
Nova Porã, no terreno cedido pela Prefeitura para atender a população de 
baixa renda; 
2- Aquisição de terrenos para a construção de moradias populares; 
3- Busca de recursos por meio de programa dos Governos Federal e 
Estadual para a construção melhorias da moradia urbana e rural; 



4- Apoio e suporte às famílias de baixa renda, em parceria com o Governo 
Federal, na aquisição de moradia própria por meio do Programa Minha 
casa, Minha Vida ou outros. 
 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E AGRONEGÓCIOS 
1- Continuação dos investimentos nos Parques Industriais e incentivo à 
implantação de empresas; 
2- Incentivo às ações que geram emprego e renda no município; 
3- Implantação de Incubadora Industrial Tecnológica para desenvolvimento 
de startups e novos empreendimentos; 
4- Incentivo à ampliação, reestruturação e implantação de empresas 
através da Lei 3231/2018; 
5- Luta pela alteração do estudo feito pelo IPARDES, para que o município 
de Ivaiporã seja reconhecido como município ATRAENTE, com a finalidade 
de atrair investidores. Valorização e parceria com o comércio local em todas 
as suas ações; 
6- Luta pela duplicação da Rodovia PR 466 e Rodovia PR 272, ligando 
Pitanga, Ivaiporã e Mauá da Serra, para gerar mais segurança a quem 
transita nas rodovias, facilitando e possibilitando melhor escoamento de 
produções. 
7- Organização dos artesões do município, para a criação de uma Feira de 
Artesanato; 
8- Continuar a incentivar a participação das empresas locais nas licitações, 
garantindo mais dinheiro circulando no município. 
9- Desenvolvimento do Centro de Distribuição de Hortifruti; 
10- Criação de uma cooperativa de produtores rurais do município de 
Ivaiporã; 
11- Apoio às associações rurais, para o desenvolvimento e organização; 
12- Incentivo à criação, regularização e manutenção das agroindústrias do 
município; 
13- Ampliação do Concurso Café Qualidade Ivaiporã, incentivando a 
manutenção da cafeicultura no município; 
14- Incentivo e apoio aos cafeicultores para venda conjunta da produção; 
15- Realização de cursos para produção e comercialização de cafés 
especiais, tornando a região destaque na entrega do produto com valor 
agregado, melhorando as condições de vida da agricultura familiar; 
16- Incentivo às organizações rurais para retomada de eventos que 
identifiquem a aptidão de cada região, valorizando e tornando conhecidas 
suas características naturais; 



17- Incentivo e capacitação dos produtores rurais nas tecnologias atuais, 
para gerar a possibilidade de negociação e comercialização das pequenas 
indústrias da agricultura familiar; 
18- Apoio nos projetos para aquisição de equipamentos e maquinários para 
a agricultura familiar; 
19- Criação da primavera gastronômica para valorizar a diversidade 
gastronômica existente no município; 
20- Desenvolvimento do cicloturismo, com a criação do turismo rural, 
incentivando a valorização das propriedades e suas produções, e 
promovendo às famílias a oportunidade de lazer e qualidade de vida; 
 
SAÚDE E BEM ESTAR 
1 - Manter todo o Programa de Combate ao Covid-19 (ambulâncias, 
médicos, enfermeiros, medicamentos e estrutura física) até o fim da 
pandemia; 
2 – Fortalecer a linha guia dos idosos e desenvolver um ambiente de 
atendimento aos idosos, garantindo assim um melhor tratamento aos 
mesmos; 
3 – Incrementar os cuidados às crianças e bebês nas UBS, onde especialistas 
farão um acompanhamento com maior eficiência e cuidado, visando a 
saúde das crianças; 
4 - Programa Melhor em Casa – Atendimento médico a pacientes que estão 
em suas residências e não podem ir até uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS); 
5 - Cuidando de Nossas Gestantes – Aprimoramento da Rede Mãe 
Paranaense, onde as gestantes de Ivaiporã, já na primeira consulta de seu 
bebê, receberão um Kit Bebê contendo produtos para os cuidados iniciais 
ao recém-nascido; 
6 – Continuar reduzindo as filas e melhorar o atendimento dos pacientes no 
Pronto Atendimento Municipal, com a contratação de mais médicos 
plantonistas, treinamentos e melhoria na estrutura do prédio; 
7 - Manter ambulâncias em todos os distritos, por 24 horas, inclusive finais 
de semana e feriados; 
8 - Intensificar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde 
e Posto Central; 
9 - Manter e melhorar a estrutura CAPS, com vistas à eficiência no 
atendimento dos pacientes; 
10 - Melhorar o transporte de pacientes aos grandes centros, em especial 
para Curitiba, terceirizando este transporte, gerando economia, segurança 
e qualidade no transporte de pacientes de média complexidade; 



11 - Aumentar apoio ao serviço de Atendimento Psicológico ao cidadão, 
através de atendimento de profissionais especializados junto às UBS; 
12 - Fortalecer o apoio aos diversos Programas de Saúde desenvolvidos pelo 
Departamento de Saúde, por meio dos profissionais das UBS; 
13 - Desenvolver a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), que será 
a responsável pelo recebimento, estocagem, guarda e expedição de todos 
os medicamentos do Departamento da Saúde, garantindo assim a 
manutenção e entrega de todos os medicamentos necessários à população; 
14 - Descentralizar a entrega de medicamentos. Os pacientes não mais 
precisarão se deslocar até o Posto Central, pois seus medicamentos estarão 
à sua disposição na UBS mais próxima de sua residência; 
15 – Garantir os medicamentos básicos (REMUME) à população, sem que 
haja falta dos mesmos, fazendo com que um maior número de pessoas 
tenha acesso aos medicamentos básicos; 
16 - Revitalizar a frota de veículos da saúde, visando eficiência nos 
atendimentos de transporte de pacientes, redução de quebras destes 
veículos e eficiência no atendimento; 
17 - Terceirizar a manutenção dos veículos da saúde para se obter maior 
rapidez, qualidade no serviço de manutenção, economia e segurança ao 
transporte de profissionais de saúde e pacientes; 
18 - Reestruturar o organograma do Departamento de Saúde, 
estabelecendo uma nova organização em que haja maior agilidade e 
eficiência no atendimento da população; 
19 – Desenvolver treinamentos aos servidores da Saúde, com o objetivo de 
melhorar o atendimento ao público; 
20 - Intensificar o apoio ao desenvolvimento dos trabalhos da Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária no município; 
21 – Concluir o processo de informatização do Sistema de Saúde, 
interligando todas das UBS e Pronto Atendimento Municipal; 
22 – Acompanhamento e instalação de toda a infraestrutura nas Unidades 
Básicas de Saúde de Jacutinga e Vila Monte Castelo; 
23 – Conclusão e inauguração da UBS Porto Belo; 
24 – Apoio no desenvolvimento do novo Centro de Especialidades a 
construído em Ivaiporã, cujo atendimento será realizado aos 16 municípios 
da 22ª Regional de Saúde; 
25 – Transformar o Departamento de Saúde em uma Autarquia Municipal, 
onde terá autonomia para dar direção a este departamento e ganhar 
velocidade em suas ações; 
26 – Transferir o Pronto Atendimento para o prédio da UPA e terceirizar as 
internações nos hospitais referências de Ivaiporã, gerando economia para 



o município, melhoria no internamento dos pacientes e rentabilidade aos 
hospitais. 
 
OBRAS E MOBILIDADE URBANA 
1- Manutenção do programa “Ivaiporã em Ação” em todos os bairros e 
distritos do município, levando benefícios como cascalhamento, 
patrolamento, mutirão de limpeza, arborização e serviços sociais com a 
promoção da cidadania; 
2- Continuação da pavimentação com pedras irregulares e asfalto em todos 
os bairros e distritos do município; 
3- Investimento no Pátio Rodoviário na Vila Nova Porã, com melhorias para 
servidores e condições para abrigar mais veículos e maquinários da 
prefeitura; 
4- Construção de um almoxarifado e um estacionamento ao lado da 
Prefeitura, onde funcionava o pátio de máquinas; 
5- Pavimentação das vias públicas; 
6- Conservação e manutenção das vias pavimentadas já existentes; 
7- Melhorias nas ruas, calçadas e na arborização da cidade; 
8- Manutenção e reestruturação dos maquinários; 
9- Incentivo à construção de muros e calçadas em lotes e espaços vazios ou 
edificados, com vista à melhoria estética da paisagem na zona urbana; 
10- Apoio às iniciativas particulares de abertura de estabelecimento voltado 
ao turismo como: restaurantes, pousadas pesque-pague, etc; 
11- Melhorias das principais estradas de acesso à cidade; 
12- Manutenção do transporte público gratuito na cidade, nos bairros e 
distritos; 
13- Reestruturação necessária para adequar o funcionamento do Cemitério 
Municipal, com iluminação e melhoria dos acessos e calçadas; 
14- Asfaltamento da Marginal, ligando a Avenida Marechal Cordeiro de 
Farias, passando pelo Parque Industrial, chegando ao instituto Federal do 
Paraná (IFPER); 
15- Atuação, junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para 
reformulação dos trevos de acesso ao município e para a construção do 
trevo de acesso ao Distrito de Alto Porã; 
16- Construção do novo Parque de Exposições; 
  
 
VIAÇÃO 
1- Continuação das melhorias nas estradas rurais, meta: atender a 
totalidade do município; 



2- Implantação do Projeto Porteira Adentro, para atender trabalhos dentro 
das propriedades rurais da agricultura familiar; 
3- Pavimentação com pedras irregulares da estrada da Vila Rural à Vila Nova 
Porã; 
4- Pavimentação com pedras irregulares da Estrada Cruzeirinho à 
comunidade de Santa Terezinha; 
5- Pavimentação de pedras irregulares da Estrada Formoso à Estrada do 
Alecrim; 
6- Pavimentação com pedras irregulares da Estrada Alecrim ao Distrito de 
Alto Porã; 
7- Pavimentação com pedras irregulares da Estrada do Garrafão, na Rodovia 
PR 466, até a divisa do município de Arapuã; 
8- Aquisição de novas motoniveladoras para melhorar o atendimento das 
estradas rurais. 

 
MEIO AMBIENTE 
1 – Continuar implementando o Programa Lixão Zero;  
2 - Reestruturação necessária para adequar o funcionamento dos 
cemitérios municipais, com iluminação e melhoria dos acessos e calçadas; 
3 – Intensificar os investimentos no aterro sanitário, aumentando a coleta 
de recicláveis e incentivando a compostagem, para atender a adubação de 
nossas terras; 
4 – Continuar as campanhas educativas ambientais para gerar a Consciência 
Ambiental necessária para manter a cidade limpa; 
5 – Levar os alunos da rede municipal de ensino em viagens ao campo, para 
que eles possam conhecer a realidade da produção agrícola;  
6 – Melhorar a coleta seletiva para diminuir a quantidade de resíduos 
sólidos enterrados, garantindo mais renda para os recicladores cooperados; 
 


