
 
 

PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO 

UNIDOS COM A FORÇA DO POVO, 

UM NOVO TEMPO VAI COMEÇAR 

 

ÁREA DA SAÚDE:  

- Manter e ampliar o convênio com a Santa Casa fazendo com que os recursos 

liberados através de emendas de deputados cheguem a entidade. Hoje temos 350 mil 

reais disponibilizados na conta da prefeitura para custeio. 

- Realizar reuniões com os gestores da Santa para elaboração de um Plano de Trabalho 

em conjunto com a mesma.  

- Autonomia para a Santa Casa escolher sua diretoria e fazer a gestão de recursos e 

pessoal sem interferência política. 

-Transparência dos recursos destinado a Santa Casa para que o mesmo seja gasto de 

maneira eficiente e com eficácia.  

- Realização de concursos Público para preencher ao cargos em defasagem na área da 

saúde. 

- Formação e qualificação dos nossos profissionais e conselheiro  

- Informatizar e interligar todo o sistema de saúde para dar mais eficiência e subsídios 

aos profissionais da saúde. 

- Manter o nosso consorcio de saúde em dia fazendo com que o nosso povo sejam 

bem atendido nos hospitais e clinicas conveniadas. 

- Fornece exames laboratoriais em quantidades suficiente e de acordo com a 

necessidade do usuário do sistema de saúde sem a necessidade do paciente esperar   

autorização do prefeito para a realização de exames.  

- Transparência na quantidade de exames para que os usuários do sistema de saúde 

possa acompanhar a quantidade de exames, custos e quais exames estão sendo 

realizado.   

- Manter convênios com laboratórios qualificados e de confiabilidade comprovada 

para que o paciente tenha segurança e credibilidade nos exames realizados. 



 
 

- Ampliar e melhorar os medicamentos da farmácia básica para que nossa população 

possa ter acesso a medicação gratuita. 

- Manter farmacêutico de plantão nos feriados e fins de semana para atender casos 

emergenciais para entrega de medicamento da farmácia municipal. 

- Repassar medicamentos da farmácia básica do município para Santa em quantidade 

suficiente e de acordo com a necessidade.  

- Volta de atendimento da Equipe da saúde nos distritos para consultas e entrega 

medicamentos de uso continuado. 

- Viabilizar o atendimento odontológico preventivo e tratamento de dentário 

disponibilizando equipamentos e materiais necessário nos procedimento, com um 

plano de metas a ser atingido. 

- Dar apoio ao NASF para ampliar e desenvolver o seu Plano de Ação 

- Fazer o transporte dos pacientes com dignidade em especial os de longas distâncias. 

Prestar atendimento psicológico as pessoas que passam por traumas e seus familiares  

-  

ÁREA DA EDUCAÇÃO: 

- Manter a frota de ônibus em bom estado de conservação fazendo a manutenção em 

dia bem como ter veículos reservas para que o transporte ocorra todos os dias letivos 

evitando assim as constantes faltas de transporte escolar causando enormes prejuízos 

na aprendizagem dos nossos alunos. 

- Valorização dos professores pagando a lei do piso a partir do mês de janeiro enviando 

um projeto de lei ao legislativo para que o município de Rosário adote o Piso Nacional 

como referência para o reajuste anual dos professores bem como a implementação de 

1/3 da hora atividade. 

- Formação e qualificação aos professores e todos os profissionais envolvidos na área 

da educação. 

- Formação e capacitação dos conselheiros. 

- Manter o processo de escolha dos diretores do CEMEI- Escola Vereador José 

Rodrigues, através de voto dos funcionários e comunidade escolar tendo como 

princípio uma gestão democrática e participativa.  

- Oferecer curso de gestão a equipe diretiva da rede municipal de ensino. 



 
 

- Realização de Concurso Público para preenchimento de vagas em defasagem e 

professor de Arte. 

- Estruturação da Sala de Recursos Multifuncional com espaço, equipamentos e 

material pedagógicos de acordo com a necessidade dos alunos. 

- Dar mais autonomia na gestão dos recursos ao diretores, criando um fundo rotativo 

ou uma cota, para compra de materiais de expediente.  

- Buscar recursos para a construção do refeitório e ampliação da escola Vereador José 

Rodrigues com novas salas de aula e administrativa. 

- Buscar recursos para construção de uma quadra coberta junto a escola Vereador José 

Rodrigues para a prática de esporte e aulas de educação física.  

- Equipar as a escola municipal Vereador José Rodrigues, CEMEI e Escolas do Campo 

com computadores impressoras, data show, e internet de qualidade, para que os 

professores possam fazer suas atividades com mais qualidade. 

- Manter e ampliar os repasses de recursos destinado a Casa Familiar Rural  

- Repasse de veículos em bom estado de conservação através de comodato para a CFR 

com a finalidade de transporte dos alunos e visitas técnicas dos Monitores e 

Professores na residência dos alunos. 

- Manter dialogo com municípios vizinhos que tem jovens matriculados na casa para 

que sejam parceiros e contribuam o projeto da C.F.R. 

- Buscar parcerias com as universidades para formação e capacitação dos profissionais 

da educação com a finalidade de desenvolver melhorias e qualidades na aprendizagem 

dos nossos alunos. 

Apoiar, incentivar e viabilizar a participação dos nossos estudantes no ENEM, ENCEJA... 

 

ÁREA DA AGRICULTURA: 

- Manter e amplia o convênio com a EMATER para assistência técnica e na elaboração   

de projetos que atendam os nossos agricultores. 

- Elaborar Plano de trabalho em conjunto e firmando parceria com COCARI para 

melhorar e ampliar as ações da cooperativa em nosso município. 

- Elaborar Plano de Trabalho junto a CRESOL firmando parceria para que juntos 

podemos fortalecer os serviços de qualidade já prestado pela   cooperativa.  



 
 

- Contratação de Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário para atender nossos 

produtores rurais e pecuaristas, bem como disponibilizar auxiliar administrativo para 

ampliar o atendimento aos agricultores. 

- Equipar a Secretaria de Agricultura com computadores   

- Distribuição de mudas de arvores nativas para reflorestamento das nossa matas 

ciliares e reservas permanentes. 

- Elaboração de um Projeto de parceria para construção de bebedouros e açudes com 

horas maquinas subsidiadas pelo município arcando com partes do custo hora 

máquina.  

- Buscar recursos juntos aos governo federal e estadual para aquisição de calcário e 

fertilizante para distribuição aos agricultores.  

 - Elaborar um projeto de parceria com os agricultores para cascalhamento e 

manutenção de carreadores e outros serviços que se fizerem necessário.  

- Apoio as associações de produtores elaborando um Plano de Trabalho em conjunto 

através do CMDR. 

- Realização da Festa da Uva em parceria com produtores através da APRI -onde os 

produtores devem ser o protagonista da festa. 

- Realizar cursos de formação e qualificação aos produtores e esposas na agro 

industrialização rural como forma diversificar e gerar renda e emprego no meio rural.   

 

IFRAESTRUTURA E URBANISMO: 

-  Buscar junto ao Ministério das cidades os recursos para o termino das casinhas onde 

tem 40 casas paradas a duas gestões, onde o município perdeu o prazo da Medida 

Provisória (Governo Temer) que regulamentava o interesse do município em continuar 

o projeto. 

- Disponibilizar prédio para instalação de facção com finalidade de gerar emprego e 

renda (sugestão antigo Centro Cultural e CRAS)  

- Buscar recursos para construção de barracões para disponibilizar a empresas do 

município e de outras regiões com finalidade de geração de emprego e renda. 

- Buscar Parceria com o governo Federal e Estadual para construção de moradias haja 

visto que a atual gestão não conseguiu assinar nenhum contrato de   novas unidades. 



 
 

- Buscar formas legais e jurídicas de investimento e parcerias para a regularização dos 

loteamentos abandonados ou parados no município para que os atuais donos possam 

viabilizar a construção e comercialização de seus terrenos gerando empregos e renda 

na nossa cidade. 

- Continuar buscando emendas parlamentares, financiamento junto a SEDU (Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano) para ampliar a pavimentação de nossas ruas e avenidas. 

- Manter as nossas estradas rurais em boas condições de tráfico bem como o 

cascalhamento e patrolamento   de carreadores para que nossos agricultores possam 

escoar a sua produção. 

- Manter o zelo pelo pelos nossos parques, prédios públicos, praças melhorando a 

aparência visual da nossa cidade para que ela continue cada vez mais linda. 

- Reforma e melhoria do nosso mini ginásio de esporte. 

- Buscar recursos para reestruturar a nossa área de lazer com nova iluminação e 

ampliando a nossa pista e construindo uma pista de skate e um parque infantil. 

Buscar recursos para reformar e reestrutura o nosso Centro de Evento incluindo a 

reforma e melhorias na Pista de Laço. 

 

 AREA SOCIAL: 

-Dar apoio e assistência as famílias na obtenção e participação nos programas sociais 

como Bolsa Família, Mãe Paranaense, família paranaense e outros  

- Dar atendimento a crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social  

- Estender as ações realizadas no CRAS para os distritos como ações da terceira idade, 

cursos, palestras e outros eventos. 

- Realizar cursos de capacitação as famílias com finalidade de geração de renda e 

emprego. 

- Realizar e manter convênios com sindicatos, SENAR, SENAC entre outros para a 

realização de cursos, palestras e eventos.  

-Promover palestras de motivação, saúde e bem estar da nossa comunidade. 

- Promover ações de cidadania como que contribua para a melhoria da qualidade de 

vida da nossa população. 



 
 

- Atender as famílias carentes em situação de vulnerabilidade com auxílio de cestas 

básicas e outros itens que se fizerem necessário para que estas pessoas deixem a 

condição de vulnerabilidade.    

-Atendimento especial ao público da melhor idade promovendo eventos na área de 

saúde, laser, realização de palestras e participação em eventos de danças, viagens 

turísticas entre outras atividades. 

 

ESPORTE, CULTURA e TURISMO: 

- Resgate da cultura popular com a criação de festivais de música danças através de 

apresentações em praças públicas e apoio ao folclore brasileiro como folia de reis e 

festa do divino, festas juninas etc. 

- Criar um centro de comercio para exposição e vendas de produtos produzidos pela 

nossa comunidade como: Artesanato, doces, souvenir entre outros - (como sugestão 

platô da praça)  

- Apoio e incentivo aos nossos estudantes na participação de jogos escolares bem 

como incentivar a prática de várias modalidades esportivas em nosso município. 

- Realizar e incentivar a pratica de esportes radicais e de aventura em nosso município 

como o montanhismo, parapente, caminhada ecológica, cicloturismo entre outros. 

- Organização de campeonatos municipais de futebol suíço e futebol de campo  

- Cursos de artesanatos e culinária com a finalidade de geração de renda para vendas e 

exposição em eventos realizado no município e na região. 

- Promover excursões com diversos segmentos da nossa sociedade para cursos, 

palestras e conhecer novas realidades.  

- Promover o nome de Rosário do Ivaí em feiras e exposições para que o município seja 

conhecido como um produto turístico. 

 

DIRETRIZES DA GESTÃO: 

-Tratar as entidades do município como parceira da gestão enxergando as mesmas 

como colaboradoras das políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do nosso 

povo. 



 
 

- Realizar parcerias e repasses de recursos e outros bens que se fizerem necessário ao 

bom andamento das nossas entidades como: Santa Casa, Casa Familiar Rural, APAE, 

Lar São Vicente de Paulo, APRI e demais Associações de Produtores Rurais, Sindicato 

dos Funcionários Públicos de Rosário do Ivaí. 

- Manter o equilíbrio das contas públicas pagando os funcionários e credores em dia  

- Realização de Concurso Público para preenchimento de cargos que se encontram em 

defasagem nos diversos setores da administração. 

- Reorganizar o horário de funcionamento da prefeitura levando em conta o bom 

atendimento dos serviços prestados a nossa população e de acordo com a necessidade 

de cada setor. 

- Ter os funcionários públicos como o principal bem do município valorizando, tratando 

os mesmos com respeito e parceiros da administração.  

- Pagamento do salário dos funcionários no primeiro dia útil de cada mês   

- Realizar uma reforma administrativa buscando corrigir defasagens de algumas 

categorias. 

  - Ajustar o Plano de Carreira com a realidade onde todos possam ser valorizado e não 

apenas através de gratificações em detrimento da defasagem do salário onde o 

funcionário fica refém do prefeito que muitas vezes usa como moeda de troca. 

- Elaborar um organograma de cada setor com as funções, obrigações, 

responsabilidades e competência de cada servidor público municipal. 

- Elaboração de um Plano de Trabalho com metas a serem alcançadas por cada 

secretaria. 

- Disponibilizar veículo (van esporte) para grupos das diversas áreas do município com 

a finalidade de fazer intercâmbio cultural, cursos, visitas e buscas de novas tecnologia, 

lazer e na geração de empregos e renda.   


