
PLANO DE GOVERNO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

ARIRANHA DO IVAÍ – PARANÁ.

TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE E TECNOLOGIA:

● Audiência pública em horários compatíveis à participação popular e transmissão ao vivo nas
redes sociais da prefeitura.

● Evolução do Portal da transparência para facilitar ainda mais o acesso de todos os Cidadãos, 
incluindo a prestação de serviços online, guias e carnês de IPTU.

● Valorização e estruturação dos Conselhos Municipais.
● Consolidar a participação popular como elemento fundamental na construção das políticas 

públicas. 

ADMINISTRAÇÃO:

● Gestão compartilhada: Criação do Conselho Municipal de Gestão para auxiliar nas tomadas 
de decisão.

● Gestão integrada das secretarias através de sistema que integre as mesmas.
● Valorização e capacitação dos Servidores Públicos Municipais.
● Fazer cronograma de licenças em sintonia com o servidor (a).
● Adquirir uniforme padrão para os servidores.
● Criar plano de incentivo à primeira graduação aos servidores.
● Realizar concurso público para atender a demanda necessária para o atendimento a 

população.
● Valorizar e aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais
● Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos do município

SAÚDE

● Estender o horário de atendimento do Posto de Saúde até as 22 horas, tendo também médico
plantonista aos fins de semana

● Criação de programa de atendimento integrado aos dependentes de álcool e drogas, com 
atendimento médico e psicológico especializado

● Construção de piscina térmica para a realização de aulas de hidroginástica, bem como 
atendimento de fisioterapia com foco nas pessoas da Terceira Idade

● Reestruturar e melhorar o sistema de informática da secretaria de saúde com a instalação do 
prontuário eletrônico

● Construção de sala de atendimento médico e odontológico nas localidades
● Implantar o Programa “Mutirão da Saúde” nos bairros, com equipes multiprofissionais 

voltadas para campanhas de prevenção e diagnóstico de doenças, com psicólogo, 
fisioterapeuta, dentista e nutricionista

● Valorizar os profissionais da saúde por meio de programa de formação continuada
● Contratação de Fisioterapeuta para recuperação dos pacientes pós cirúrgicos e em tratamento
● Implantação da academia de saúde, local destinado a programas de melhora de qualidade de 

vida, exercícios com a terceira idade acompanhado de profissional de educação física e 
professor de dança



● Realização de parcerias público-privadas para ampliar ainda mais a lista de exames e 
especialidades médicas já ofertados no município

● Implantação da Farmácia itinerante: carro para entrega dos medicamentos da farmácia 
popular nas localidades

● Implementação do programa de erradicação e combate à dengue
● Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas e de

tratamentos contínuos em outros municípios
● Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais
● Implantar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de saúde e agentes de 

endemias, por meio de computadores portáteis 
● Buscar parceria com municípios da região para implantação de castramóvel visando o 

controle populacional de animais

EDUCAÇÃO

 Distribuição de uniformes e materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino, 
incluindo calçados.

 Criação do Programa Saúde na escola (atendimento especializado para alunos, 
colaboradores e profissionais da educação).

 Estruturação do ambiente de ensino para alunos e professores, com aquisição de notebook 
para cada professor, data show para cada sala, internet de qualidade e sala de vídeo com 
total estrutura

 Continuação da renovação da frota de veículos do transporte escolar (veículos novos).
 Adquirir um veículo adaptado para transporte de alunos da APAE.
 Regulamentar na prática o uso da hora atividade.
 Acompanhar e monitorar com os profissionais da Educação e sindicato a aplicação do Plano 

de Carreira da categoria.
 Finalizar a construção da Supercreche.
 Instalação de parque recreativo na Escola Demetrio Verenka e Supercreche.
 Manutenção e melhoria nos repasses mensais para a APAE.
 Parceria com a APAE para conquista da Sede Própria.
 Aquisição de Novo Veículo para Transporte Universitário.
 Dar continuidade ao programa de apostilas para os alunos da rede municipal

OBRAS

 Em parceria com os governos Estadual e Federal, continuar as obras de infraestrutura urbana
de nossa cidade, como a pavimentação das ruas dos bairros, galerias pluviais, meio-fio, 
dentre outras

 Conclusão da obra do bairro Alecrim
 Construção de campo de areia para prática esportiva no JD Bela Vista
 Início e conclusão da obra do bairro Nova Aliança
 Reestruturação do prédio público de Nova Aliança para atender saúde, saúde bucal, 

assistência e serviço social
 Construção de banheiros públicos nas praças, bem como nos distritos
 Viabilização via Governo do Estado de iluminação em LED na área urbana



AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 Incentivo ao cooperativismo na agricultura familiar com a aquisição e disponibilização de 
veículo para transporte dos produtos hortifrutigranjeiros até os centros de comercialização

 Fomento à produção de frutas com a oferta de cursos de aperfeiçoamento e fornecimento de 
mudas a preços acessíveis

 Aquisição de equipamentos agrícolas para associações, como plantadeira, ensiladeira, 
tratores, etc fomentando a produção

 Criação da Feira do Produtor, realizada semanalmente para incentivar a agricultura familiar 
e a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros

 Viabilização, via Governo Federal/Estadual, da continuidade do anel de escoamento da 
produção agrícola de Ariranha do Ivaí, com obras de calçamento com pedras irregulares nas 
estradas principais

 Construção de pontes de concreto
 Aquisição de escavadeira hidráulica, motoniveladora, caminhões basculantes 6x4 e 

caminhão-pipa para estruturação do pátio rodoviário
 Aquisição de calcário e demais insumos, via emendas parlamentares, para fortalecimento da 

agricultura familiar
 Por meio de parceria com o Governo Estadual, alargar a ponte do Rio Azul
 Estruturação do Programa de Inseminação Artificial (PIA)
 Manutenção do Programa Minha Estrada, favorecendo o escoamento da produção 

agropecuária
 Criação do Programa Municipal de Piscicultura, oferecendo incentivos para fomentar a 

atividade
 Execução do plano de arborização municipal
 Criação de viveiro de flores municipal
 Dar continuidade no trabalho de proteção e conservação de minas
 Ampliar o número de abastecedores comunitários para pulverização de lavouras
 Em parceria com o Instituto das Águas e Funasa, instalação de novos poços artesianos nas 

comunidades rurais

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Viabilização de viagens intermunicipais para as pessoas da Terceira Idade, fomentando o 
bem-estar

 Assistência jurídica para auxiliar as pessoas quanto a seguridade social (aposentadoria, 
invalidez, auxílio-maternidade, etc)

 Ampliar o número de oficinas realizadas no CEACA
 Melhoria e ampliação da estrutura física do Conselho Tutelar
 Finalizar a construção das dez unidades habitacionais já adquiridas e buscar parcerias na 

COHAPAR para viabilizar mais moradias para as famílias de baixa renda

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Criação de espaços de formação complementar para crianças e jovens, com a 
disponibilização de cursos e oficinas



 Elaborar plano municipal de atração de investidores e empresas em diversos segmentos
 Parceria com o Sistema ‘S’ e Senar para a realização de cursos de aperfeiçoamento e 

formação profissional
 Incentivar o comércio local por meio da Lei da Micro e pequena empresa
 Aquisição de terreno para criação do novo Parque Industrial
 Promover cursos de capacitação voltados ao trabalho em Home Office, visando o aumento 

das oportunidades de geração de emprego nesta área
 Construção de barracões para incentivar que indústrias se instalem em nossa cidade
 Realizar cursos de aperfeiçoamento profissional na área agrícola, como operador de 

colheitadeira, inseminador, etc

ESPORTE, LAZER E CULTURA

 Incentivar o esporte de base com a criação de escolinhas nos bairros
 Profissionalização do esporte de base com parcerias público-privadas
 Criação do Conselho Municipal do Esporte
 Em parceria com o Governo do Estado, viabilizar o projeto Meu Campinho, com quadra de 

grama sintética
 Realizar campeonatos municipais de futebol e demais atividades esportivas na sede e nos 

bairros
 Finalização das obras de infraestrutura no Estádio Municipal
 Oferecer aos idosos aulas em academias ao ar livre
 Realizar festejos de aniversário do município com banda e rodeio
 Incentivo a atividade do cicloturismo
 Incentivo ao turismo com parcerias público-privadas 


