
PLANO DE GOVERNO 

 

 

  

ELEIÇÕES 2020 
ROSÁRIO DO IVAÍ - PR 



PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ - ESTADO PR 

 

   

 

    1 
 

 
 
 
 
 

PLANO DE GOVERNO - PSL 
ROSÁRIO DO IVAÍ – PR 

ELEIÇÕES 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Provisória Municipal 
Rosário do Ivaí - PR 



PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ - ESTADO PR 

 

   

 

    2 
 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 
Apesar dos percalços a que foi submetido nosso país, a realização 

de eleições é um momento propício ao pleno exercício da cidadania, 

em que a população gradativamente vai tomando conhecimento do 

que ocorre e é chamada a colaborar para a mudança de rumos.  

Aprender com os próprios erros é um processo penoso, mas eficaz, 

e isso induz pessoas que não fazem do exercício de mandatos 

eletivos uma profissão, a vir disputar eleições trazendo uma visão 

diferente, isenta de compromissos que não sejam a promoção do 

bem comum, sob a égide de valores como honestidade, 

responsabilidade, transparência, bom desempenho, efetiva 

participação popular e justiça nos propósitos e atos. É esse o 

propósito que me move. 

É a obrigação a que me submeto ao apresentar o meu nome à mais 

alta consideração dos meus conterrâneos de Rosário do Ivaí, como 

candidato nas eleições para Prefeito em 2020, no partido PSL. Neste 

documento, em linhas gerais, o resumo dos compromissos que 

assumo de tornar Rosário do Ivaí uma Cidade Sustentável nos 

aspectos sociais, econômicos e relacionados a saúde.  

Rosário do Ivaí é a cidade que amo e onde quero criar meus filhos. 

Para isso, quero trabalhar com transparência e união. 

Alcindo de Souza Reis Júnior 
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CONSIDERAÇÕES BÁSICAS  

 
 
 

A característica comum a quase todas as administrações municipais 

de Rosário do Ivaí tem sido, certamente, a descontinuidade de 

projetos e de ações. Sai Governo, entra Governo, muda tudo e se 

abandona o que foi planejado sem ao menos proceder uma análise 

criteriosa do que foi encontrado, juntando em vala comum, bons e 

maus projetos. Esse fato determina a vida curta das propostas mais 

impactantes, concebidas necessariamente numa perspectiva de 

longo prazo. E os planos que reúnem os pressupostos de 

verdadeiras mudanças estruturais se frustram, com desperdício de 

recursos humanos e materiais e uso inadequado do tempo, isso de 

efeitos irrecuperáveis. 
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Aspecto negativo, também, é a forma de planejamento de ações de 

governo, sem uma consulta objetiva e consistente do cidadão, que 

é induzido a acompanhar o pensamento exclusivo da 

administração, acolhendo projetos inconsistentes, muitos deles de 

baixo impacto social e econômico, desvinculados da melhoria das 

condições básicas a que todos têm direito: educação e saúde de 

qualidade, segurança, transparência e combate à corrupção, em 

resumo uma CIDADE SUSTENTÁVEL. Em todos esses pontos 

permeia o princípio da boa governança com ênfase na 

modernização da administração pública. 
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INTRODUÇÃO  

 

Vivemos um momento de transformação onde a participação 

na política é necessária para podermos melhorar o emprego das 

políticas públicas em todos os departamentos, os departamentos de 

Saúde, Agricultura, Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Turismo e 

Setor Rodoviário.   

Para isso uma administração participativa é fundamental com a 

interação da população direta e através de órgãos que a 

representem, como associações e conselhos. Temos por objetivo e 

compromisso a interação planejada entre a administração e a 

população. Este plano de governo será constantemente melhorado 

para buscarmos aperfeiçoamento em nossas condutas. 

A representatividade de nossa população de maneira homogênea é 

algo fundamental para podermos ter condutas públicas isonômicas, 

sem perseguições, e com valorização da população da nossa 

cidade.  

Em nossa administração prezaremos pela transparência das 

medidas e ações, contábeis e técnicas, adotadas pela prefeitura, com 

uma linguagem acessível e fácil para alcançar todos os seguimentos 

e níveis socioculturais dos nossos cidadãos.  

A nossa missão é promover uma administração INCLUSIVA, 

considerando as necessidades dos Rosarienses dos diferentes 

bairros e nichos econômicos. Estimularemos o desenvolvimento da 

cidade através da valorização do comércio local, sem esquecer, 
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contudo, do pequeno agricultor, estimulando a diversidade produtiva 

e ações de qualificação para produção rural. Para nós é fundamental 

que o Rosariense consiga em meio a esse momento tão crítico, se 

reerguer e prosperar de forma sustentável.  

A união é prioridade no nosso governo. Pelas nossas 

características geográficas, aprendemos a “viver” de forma solidária 

e criativa. Como temos certa distância dos grandes centros, a saúde 

e a educação são IMPERATIVAS para o nosso governo. O nosso 

cidadão precisa se sentir cuidado e seguro. Em nosso plano 

pretendemos fortalecer as ações de saúde locais, estimulando a 

TRANSFORMAÇÃO da Santa Casa em um centro médico, através 

da união e do empenho do poder público, igreja e população. Com 

isso pretendemos solucionar problemas históricos de documentação 

e infraestrutura que dificultam o aporte de recursos. 

Para educação proporcionaremos condições de trabalho 

adequadas para professores e profissionais através de recursos para 

aquisição de material pedagogicamente adequado, bem como 

construção de infraestrutura necessária para atender as 

necessidades para o desenvolvimento de competências acadêmico 

satisfatórias. Destacamos também nossa preocupação com a 

INCLUSÃO de acordo com as necessidades individuais dos alunos. 

Para os alunos, nós proporcionaremos melhora no suporte 

acadêmico e na merenda escolar. Nossos educadores merecem 

respeito e condições de trabalho. Nossas crianças precisam de um 

ambiente frutífero para crescer e prosperar! 
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Apesar de sermos uma cidade ainda pacata, temos 

progressivamente observado piora nas condições de segurança 

pública. Acreditamos que para modificar essa questão precisamos 

trabalhar na redução da desigualdade econômica, reiterando a 

importância da união entre poder público, segurança pública e 

assistência social. Precisamos estar atentos as vulnerabilidades 

sociais, além de estar vigilantes para evitar que sejamos um ponto 

de refúgio para a criminalidade de outros municípios. 
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COMPROMISSOS BÁSICOS  

 
• Valorizar o papel da comunidade; 

• Buscar sempre o desenvolvimento sustentável nos seus mais 

importantes aspectos: social, econômico, saúde e educação; 

• Priorizar o uso dos recursos em vista das limitações 

orçamentárias; 

• Instituir novo modelo de gestão modernizando a máquina 

pública, prezando pela honestidade e transparência; 

• Estimular o comercio local e o desenvolvimento da agricultura 

familiar; 

• Instrumentalizar e assegurar mecanismos de transparência na 

execução do orçamento público e nas demais ações de 

governo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ - ESTADO PR 

 

   

 

    9 
 

SEGMENTOS ESTRATÉGICOS  

 
• ECONOMIA 
• AGRICULTURA 
• SAÚDE 
• EDUCAÇÃO  
• TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA  
• HABITAÇÃO  
• SANEAMENTO BÁSICO 
• CULTURA E TURISMO  
• GESTÃO  
• SEGURANÇA 
• ASSISTÊNCIA SOCIAL  
• TRABALHO  
• ESPORTE E LAZER   
• TURISMO 
• ENERGIA SOLAR 
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DETALHAMENTO SETORIAL 
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ECONOMIA  
 

• Priorizar o comércio e a agricultura locais através de gastos 

públicos na cidade; 

• Incentivar o comercio local, através de cursos de qualificação 

profissional e empreendedorismo, bem como fomentar a 

população a consumir produtos locais, gerando um ciclo de 

sustentabilidade; 

• Incentivar a economia familiar através de treinamentos e 

capacitação para diversificação de cultivo e melhorias na 

produção agrícola e pecuária; 

• Estimular o turismo local (ecoturismo, turismo rural e turismo 

religioso) local como uma nova fonte de renda para o município; 

• Fomentar a reciclagem como uma forma de destinar 

adequadamente os resíduos e gerar fonte de renda 

complementar para as famílias; 

• Fomentar as feiras de artesanato, a fim de proporcionar 

complementação de renda familiar, autonomia e independência 

da mulher.
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AGRICULTURA E PECUÁRIA  

 

De todas fontes de renda de nossa cidade a Agricultura e pecuária 

são nossas principais fontes de renda; 

• Nosso sistema rodoviário é fundamental para o funcionamento 

da agricultura, assim é indispensável um trabalho conjunto e 

planejado para atender as diversas características de produção 

de nossos bairros e águas; 

• Promover acompanhamento técnico para análise das 

propriedades e melhoramento genético na pecuária; 

• Estimular a parceria com instituições governamentais e não 

governamentais, como EMATER, EMBRAPA, IAPAR, IAP, 

Universidades Estaduais, Universidades Federais e 

Instituições Privadas; 

• Incentivar a diversificação da produção e sustentabilidade 

financeira para as famílias; 

• Trabalhar em conjunto com a Escola Familiar Rural a fim 

estimular os a permanência dos jovens na cidade e em suas 

propriedades, evitando o êxodo rural; 

Captar recursos e participar de todos programas Estaduais e 

Federais que atendam nosso município. 
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SAÚDE  

 

• Elaborar um planejamento estratégico para a saúde municipal 

no que tange a promoção, prevenção e recuperação da saúde; 

• Captar recursos estaduais e federais através de programas que 

contemplem as necessidades da nossa cidade e emendas 

parlamentares; 

• Promover um modelo de saúde transprofissional centrado no 

paciente;  

• Promover o cuidado ao cuidador, visto o adoecimento iminente 

e grave dos nossos profissionais de saúde, através de 

diferentes estratégias, como, apoio psicológico, momentos de 

confraternização e lazer, pausas e estímulo da saúde laboral; 

• Promover educação continuada aos profissionais de saúde do 

município a fim de qualificar o serviço de saúde prestado a 

nossa população; 

• Firmar convenio junto a Santa Casa do município, 

transformando esse ponto de atenção a saúde em um Centro 

de Saúde para a população Rosariense. Para isso, serão 

desenvolvidas ações a fim de regulamentar a questão 

documental e estrutural da mesma. Diferente dos demais 

governos, nós enxergamos a Santa Casa não como um 

problema mas como uma solução, que pode prover atenção a 

qualificada a saúde e ainda tornar-se referência para os 

municípios vizinhos; 
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• Prover atendimento especializado aos Rosarienses através 

desse Centro de Saúde; 

• Reabrir o Postinho do bairro Boa Vista; 

• Estimular o atendimento das equipes de saúde nos bairros da 

cidade; 

• Estimular o controle social, através da coleta de indicadores 

relativos à qualidade da saúde, a fim de redirecionar ações e 

fomentar melhoria contínua; 
• Elaboração de plano para situações de urgência e emergência;  
• Promover planejamento de gastos equilibrado em relação ao 

setor rodoviário. 
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EDUCAÇÃO  

 

• Promover condições de trabalho adequadas aos educadores e 

demais profissionais da área, através de recursos para 

aquisição de material pedagogicamente adequado, bem como 

construção de infraestrutura para atender as necessidades 

para o desenvolvimento de competências em ambiente 

acadêmico satisfatórias; 

• Reavaliar o plano de carreira dos profissionais da educação; 

• Captar recursos estaduais e federais através de programas que 

contemplem as necessidades da nossa cidade e emendas 

parlamentares; 

• Estimular a INCLUSÃO de alunos com necessidades 

educacionais especiais, capacitando os profissionais para sua 

educação efetiva;  

• Suporte acadêmico, através da aquisição de número adequado 

de computadores para as escolas, estimulando os alunos a 

aprenderem através de ferramentas digitais; 

• Fornecer alimentação escolar nutricionalmente adequada para 

os alunos e equipe da educação; 

• Estimular parcerias com as escolas estaduais a fim de fornecer 

cursos e palestras de orientação aos alunos para planejamento 

familiar, econômico, profissional e inclusão na sociedade; 

• Dar suporte ao desenvolvimento da Escola Familiar Rural, para 

que ela possa gerar desenvolvimento e expansão do 

conhecimento para “além dos muros da escola”; 
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• Estimular o desenvolvimento da Biblioteca Cidadão, dando a 

ela um caráter assistencial a população, com programas 

formativos a jovens e idosos, na área de tecnologia da 

informação, além de adquirir mais computadores para que as 

crianças aprendam de forma “gamificada” e lúdica a “gostar de 

ler”; 

• Fornecer suporte psicológico aos professores a fim de prevenir 

o adoecimento mental relacionado ao trabalho; 

• Estimular a participação da Assistência Social junto ao 

departamento de educação para atender as crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social e risco familiar. 
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 TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA  

 

• Planejamento estratégico de investimentos na malha viária 

municipal; 
• Comprometimento com a melhoria da malha viária rural; 
• Construção de almoxarifado para peças e ferramentas dos 

maquinários e carros municipais; 
• Manutenção adequada da frota veicular municipal; 
• Construção de estrutura para garagem e área mecânica de 

suporte a frota veicular municipal; 
• Dispor de equipe para atendimento a população e avaliação 

das demandas municipais; 
• Implementar diário de bordo para a frota veicular; 
• Informatização do trabalho desenvolvido pelo setor, a fim de 

monitorar a frota veicular e acompanhar o desempenho da 

pasta periodicamente. 
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HABITAÇÃO  

 

 

• Buscaremos em nossa gestão utilizar as ferramentas que são 

disponibilizadas pelos governos estadual e federal, atendendo 

as necessidades individuais do nosso município, tanto no 

perímetro urbano, quanto na zona rural; 

• Como proposta, destacamos o fortalecimento das ações do 

Programa Estadual de Habitação do Governo do Paraná, que 

é executado pela empresa COHAPAR (Companhia de 

Habitação do Paraná). Esta apresenta programas próprios e 

em parceria com o Governo Federal para a viabilização de 

moradia para a população, atuando na habitação urbana, rural 

e, também na regularização fundiária. 

• Na habitação urbana, temos por objetivo a implementação de 

moradias a NÍVEL POPULAR, a fim de priorizar as famílias em 

vulnerabilidade social, podendo proporcionar as condições 

ideais de moradia e salubridade.  

• O nosso município apresenta um alto índice de população na 

zona rural, que são de suma importância para a nossa 

economia. Com isso, visamos melhorar as condições dessas 

famílias prezando pelo seu bem estar. Esse programa é 

desenvolvido em parceria com Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), que possibilita aos agricultores 

familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais 

acesso a moradia DIGNA NO CAMPO, com construções de 
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novas habitações, com o intuito de estimular a permanência da 

população no meio rural e o avanço econômico e social; 

• Buscamos também, facilitar a regularização fundiária, uma vez 

que nosso município apresenta certa necessidade nessa área. 

As ações principais referentes a regularização fundiária são: 

adequar os imóveis irregulares às normas urbanísticas, 

ambientais e imobiliárias da cidade, devolver 

revitalizadas/recuperadas áreas hoje degradadas à sociedade, 

regularizar as ocupações urbanas promovendo a titulação de 

propriedades sem documentação no Estado, recuperar as 

áreas de proteção ambiental degradadas e reassentar as 

famílias, quando necessário.  
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SANEAMENTO BÁSICO  

 

• O Saneamento básico contempla um conjunto de serviços 

como: distribuição de água potável, coleta e tratamento de 

esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos;  

• Gestões anteriores implementaram a rede de esgoto. A nossa 

proposta prevê o desenvolvimento de uma relação mais 

complexa e efetiva entre saneamento básico, reciclagem, 

compostagem e preservação de nossa rica natureza; 

• Para tal, será realizada a captação de recursos, para o 

emprego de programas tanto na cidade como na zona rural, 

atendendo as características de cada água, bairro ou 

comunidade; 

• A presença de alternativas sustentáveis favorece melhora a 

qualidade de vida de nossos moradores. Como um programa 

para efetivar a reciclagem em nosso município será incentivado 

para empresas que desenvolvam este tipo de serviço com o 

objetivo para podermos além de cuidar de nossa cidade gerar 

novas fontes de renda e estimular o crescimento de nossa 

economia; 

• Claro além de propiciar sempre uma cidade especial, 

carismática, acolhedora que cativa e traz moradores que 

buscam qualidade de vida e felicidade na cidade que escolhem 

para passarem suas vidas.  
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CULTURA E TURISMO  

 

• Criar uma secretaria para Cultura e Turismo;   

• Fomentar projetos que apoiem os artistas locais; 

• Dar o suporte necessário e trabalhar em conjunto com o 

desenvolvimento e implementação dos projetos do CREAS e 

Centro Referente a Violência do Idoso da Criança e da Mulher; 

• Trabalhar em conjunto com todos os departamentos,  

desenvolvendo atividades que incentivem o desenvolvimento 

dos mesmos, além de planejar um calendário comemorativo 

para valorização e interação com a comunidade. 

• Estabelecer o calendário comemorativo da cidade: Festa 

Junina, 7 de setembro, Dia das Mães; Dia dos Pais, Dia dos 

Professores, Pascoa, Dia das Crianças;  

• Criar o Museu Municipal, a fim de valorizar a história do 

Rosariense e aumentar sua autoestima. 
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GESTÃO  

  

• Uma gestão participativa é fundamental para podermos buscar 

excelência na administração pública; 

• Nosso projeto prevê um gabinete sempre disposto para os 

atendimentos com respeito aos munícipes, com horários 

definidos para receber a população e suas demandas, que 

serão avaliadas de forma humanizada e criteriosa, 

considerando o bem do nosso cidadão e a prosperidade da 

nossa cidade; 

• Captar recursos, provenientes de programas estaduais e 

federais, que contemplem nossas particularidades e 

necessidades de desenvolvimento;  

• Estabelecer parcerias com Deputados Estaduais e Federais, 

Ministérios, Universidades Federais, Universidades Estaduais, 

EMATER, EMBRAPA, IAP entre outros programas do governo 

SERÃO CONSTANTES para buscarmos EMENDAS, 

PESQUISA e TECNOLOGIA a fim de promover melhorias e 

desenvolvimento para nossa realidade; 

• ROSÁRIO PARA TODOS é nosso Slogan pensando que a 

administração pública deve contemplar a toda a população sem 

perseguições, buscando atender aos cidadãos em 

vulnerabilidade social com uma PRIORIDADE DE URGÊNCIA, 

entretanto, nunca deixando de atender a todos, independente 

de idade, gênero, classe social ou posicionamento político. 
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SEGURANÇA  

 

• Trabalhar para redução da desigualdade econômica, 

reiterando a importância da união entre poder público, 

segurança pública e assistência social. Precisamos estar 

atentos as vulnerabilidades sociais; 

• Instituir um programa de acompanhamento de indicadores 

junto ao departamento de segurança pública a fim de manter a 

vigilância permanente, a fim de evitar que nossa localização 

geográfica nos prejudique e estimule a evasão da criminalidade 

de outros municípios. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

• Fomentar e permanecer nos programas do governo como: 

Família Paranaense, Bolsa Família, IGDSUS, Criança Feliz e 

Mãe Paranaense; 

• Através dos programas disponíveis, trabalhar para reduzir as 

vulnerabilidades sociais; 

• Estimular a integração com as demais pastas a fim de 

promover um planejamento e atendimento integrado atingindo 

o máximo de efetividade nas atividades dos departamentos 

público.    

• Trabalhar em conjunto com os outros departamentos, como o 

da educação, para possibilitar a integração e exequibilidade de 

excelência dos programas vigentes. 

• Instituir, empregar efetivamente e buscar as mudanças 

necessárias para a isenção de IPTU para idosos e aposentados 

e as colocar em aprovação conforme a legislação para atender 

as pessoas com alguma deficiência comprometedora de suas 

atividades, além daqueles que se encontram em extrema 

pobreza; 
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TRABALHO  

 

• Incentivar as empresas locais; 

• Trabalhar em conjunto com o departamento da agricultura e 

turismo a fim de incentivar a criação de novos empregos;  

• Manter comunicação constante com as empresas e analisar 

como o poder público pode ajudar para implantação e 

permanência de facções de corte e costura e grandes 

geradores de empregos.  
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 ESPORTE E LAZER  

 

• Estimular a implementação de programas de esportes como 

alternativas para integração e inclusão de alunos em 

vilnerabilidade social, associado a subsídio específico; 

• Revitalizar parques e praças para que o cidadão Rosariense 

tenha ambientes para socialização e prática exercícios físicos 

ao ar livre; 

• Construir academia ao ar livre; 

• Instituir programa de socialização, recreação e prática de 

exercícios físicos para idosos; 

• Revitalizar o Estádio Municipal, bem como as quadras de 

esportes existentes em nossa cidade. 

Incentivo para os jogos escolares, dando suporte e auxílio para 

as escolas. 



PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ - ESTADO PR 

 

   

 

    27 
 

ENERGIA SOLAR  

 

A energia solar tem se tornado cada vez mais comum em nossa 

sociedade, como alternativa e/ou de forma suplementar a tradicional 

energia oriunda das hidrelétricas que abastem o país. A utilização do 

sol como energia pode ser aplicada em diferentes tecnologias, 

comumente empregada na forma de aquecimento solar e energia 
solar fotovoltaica. 

O aquecimento solar funciona a partir da captação da energia 

emitida pelo sol, armazenada na forma de calor, a fim de aquecer 

fluidos (água), por exemplo. Essa água é armazenada em 

reservatórios específicos, e assim, pode ser utilizada para banho, 

sem a necessidade de chuveiros elétricos. 

Já na energia solar fotovoltaica a radiação emitida pelo sol é 

transformada em energia elétrica (efeito fotovoltaico). Permitindo a 

utilização dessa energia gerada em qualquer outra tecnologia 

dependente da eletricidade. 

Esse tipo de fonte de energia pode ser uma ótima alternativa para 

propriedades e distritos afastados do perímetro urbano, no ponto de 

vista econômico, ambiental e social. Com a aplicação de sistemas 

simples e de baixos custos relativos, podem modificar a forma de 

viver e de trabalhar de muitas famílias, possibilitando inclusão e o 

aumento na qualidade de vida. 
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• Perante a geolocalização de nosso município e a incidência 

solar anual, Rosário do Ivaí apresenta ótimas condições para o 

funcionamento desse tipo de tecnologia.  

• Dessa forma, buscaremos fomentar, com o auxílio de 

programas já oferecidos pelo Governo Federal, como o 

Prodeem (Programa de Desenvolvimento Energético de 

Estados e Municípios), coordenado pelo Ministério de minas e 

Energia, como também o programa Luz para Todos a sua 
utilização, a sua implementação em nossa cidade. 

• Por fim, pretendemos, introduzir essa tecnologia aos nossos 

projetos relacionados a habitação, proporcionando melhores 

condições de moradia, e poupando a população de gastos 

indesejados. 
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