
PLANO DE TRABALHO 

 

AGRICULTURA 

- Criação da Patrulha Rural, onde poderá atuar por comunidade atendendo as 
demandas do setor agropecuário, tais como: construção de represas, 
esplanado, cascalho de carreadores para o escoamento da produção, com a 
atuação direta do CMDR e Departamento de Agricultura; 

- Aumento do corpo técnico incluindo a contratação de Eng. Agrônomo, 
Técnico Agrícola, aumentar a carga horaria do Médico Veterinário profissional 
já existente; 

- Criação de Programa de Fruticultura, apoio aos produtores com as culturas já 
existentes (morango, maracujá, goiaba, uva) no município, bem como a 
implantação de novas culturas adaptáveis ao clima do município com a 
diversificação no campo e geração de renda; 

- Apoio aos produtores de horticultura, com suporte técnico para o processo de 
certificação orgânica da propriedade; 

- Reivindicar junto ao Governo do Estado do Paraná o preenchimento de vagas 
existentes de: Um Economista Doméstico, um Agrônomo e um Técnico 
Agrícola para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) 
local, antiga EMATER; 

- Programa de Aquisição de insumos agrícolas, como: calcário, fosfato, adubos 
orgânicos junto a SEAB, Governo Estatual; 

- Dar continuidade no programa de água, revitalizando e recuperando 
nascentes; 

- Criação de viveiro florestal; 

- Continuidade e ampliação do Programa I.A (Inseminação Artificial) com 
melhoramento genético inclusive com acompanhamento do Médico (a) 
veterinário (a) do Departamento de Agricultura; 

- Ampliação do programa de agroindústria no município com SIMPO (Serviço 
de Inspeção Municipal de Origem Animal) hoje existente no município, com 
participação no Consórcio CIDCENTRO (Consórcio Público Intermunicipal do 
Centro do Paraná) para o fortalecer a transformação de alimentos e 
comercialização no âmbito regional; 

- Restruturação do Departamento de Agricultura, passando de para Secretária 
de Agricultura, com porcentagem de recursos destinados exclusivamente para 
a secretaria de agricultura e pecuária; 



- Apoio a agricultura familiar com a ampliação e continuidade dos programas 
Institucionais PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

- Apoio aos produtores na comercialização dos produtos incluindo o 
fortalecimento das associações para formação de uma cooperativa; 

- Destinação de uma área do município, com fácil acesso para que possa ser 
cedida ao setor agropecuário para a construção de barracão para associação, 
cooperativa e agroindústria comunitária; 

- Apoio ao Conselho do Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDRs), para 
que o mesmo possa continuar sendo atuante junto ao desenvolvimento 
agropecuário do município; 

- Buscar parcerias com os órgãos públicos e privados (SEBRAE, 
Universidades, IDR-Paraná, EMBRAPA, SENAR, IAPAR), com o intuito de 
transmitir conhecimento aos produtores, bem como a busca de formação de 
lideranças locais, que possam atuar em conselhos municipais, associações e 
cooperativas; 

- Apoio aos projetos pilotos como as Unidades de Referencias (URs) em todos 
os setores agropecuário com a finalidade de difundir técnicas e tecnologias nos 
setores de produção; 

- Apoio a implantação de novas culturas como exemplo o cultivo de flores já 
existente no município. 

 

EDUCAÇÃO 

- Realizar concurso público, para contratação de novos professores, inclusive 
professores de Arte; 

-Elaborar junto à comissão do FUNDEB uma planilha para o gozo da licença 
prêmio; 

-Agilizar o término da super creche para melhor atender a Educação Infantil; 

-Implantar equipamentos para prática esportiva na Educação Infantil, 
Fundamental; 

-Aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos; 

-Potencializar ações integradas de educação esportiva, lazer e cultura em 
conjunto com as secretarias do esporte e cultura; 

-Apoiar os eventos promovidos pelas equipes diretivas das instituições de 
educação do nosso município; 

- Psicólogo e Fonoaudiólogo; 



-Estimular a implementação de novas tecnologias e linguagens de 
comunicação investindo sempre na formação permanente e valorização de 
educadores e demais profissionais que atuam na educação; 

 

SAÚDE 

- Médicos disponíveis para atendimento a população mesmo sem 
agendamento; 

- Contratação de médicos especialistas em dias alternados com parceria dos 
municípios vizinhos (psiquiatria, ortopedia, ginecologia, cardiologia, pediatria e 
outras especialidades); 

- Em relação aos consórcios (CIS- Ivaiporã e CISVIR- Apucarana) pactuar 
maior proporção em serviços à população; 

- Consórcios de medicamentos (Paraná Saúde e Consórcio Intermunicipal para 
Medicamentos); 

- Consórcios de melhorias em exames de imagem e outros de baixa e média 
complexidade; 

- Ampliar os itens da farmácia com a prescrição do médico especialista; 

- Plantão da farmácia básica para atender em feriados e finais de semana; 

- Realização de concurso público para a contratação de profissionais da área 
da saúde enfermeiro, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicológicos, 
técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, profissional em radiologia 
digital. E também na área administrativa como serviços gerais, auxiliar 
administrativo e outros; 

- Formação e qualificação para os profissionais de saúde; 

- Ampliar as 3 equipes de odontologia com atendimento supra demanda;  

- Ampliação do atendimento de implante, prótese, dentadura. Parceria com 
atendimento inovado (clareamento, embelezamento dos dentes); 

-Fazer parceria com a Santa Casa para melhoria do atendimento a população; 

ESPORTE E CULTURA 

- Construção de Ginásio de Esportes; 

- Construção de Quadra de Vôlei de areia ao lado da quadra de futebol de 
areia; 



- Construção de Pista de Skate; 

- Realização de Campeonato Municipal de futebol; 

- Construção de Pista de Caminhada no Campo de futebol de Rosário do Ivaí; 

- Concurso de Profissionais de Educação Física para realizarem aulas, 
treinamentos e programa de incentivo e melhoramento do Esporte com nossas 
crianças desde a educação infantil; 

- Resgate de nossa cultura através de promoção de festas juninas, folias de 
reis, festivais de músicas e danças, inclusive criar e eleger pratos típicos de 
nosso munícipio como também da criação de grupos musicais  (banda, fanfarra 
e coral); 

- Parceria com a rede estadual de educação para incentivar, apoiar e dar 
suporte ao treinamento para jogos escolares; 

 

INFRAESTRUTURA 

- Pavimentação de todas as ruas de nossa cidade com asfalto, pedra regular e 
paver; 

- Pavimentação de pedras regular de Campineiro do Sul a Rosário do Ivaí; 

- Pavimentação Asfáltica de Rosário do Ivaí a Imbaú; 

- Pavimentação com cascalho de estradas rurais e carreadores, bem como, 
manutenção e reconstrução das pontes e bueiros; 

- Construção de galerias de águas, esgoto em locais que ainda não contam 
com essas benfeitorias; 

- Coleta seletiva dos resíduos com associação de geração de renda ; 

- Barracão com baias e produção de flocagem triturada (reciclagem com venda 
a fábrica direta), gerando empregos 

- Construção de casas habitacionais e rurais; 

- Construção de Barracões para facção para geração de emprego; 

- Programa de revitalização e construção de calçadas, plantio de árvores, 
melhorando assim a paisagem urbanística da nossa cidade; 

- Revitalizar as iluminações públicas das ruas de nosso município; 

- Reforma, pintura, manutenção de nossos prédios públicos, escolas, creches, 
biblioteca pública, praças e etc.. 



- Criar um controle de frota, informatizado e atualizado, para que quaisquer 
cidadão possa, acessar o site da prefeitura e saber onde cada veículo se 
encontra no momento da consulta, e também como controle de quilometragem 
(km), gastos com peças e combustíveis, evitando assim o desperdício e 
abastecimento irregular; 

- Criação de empregos, através de programas e incentivos fiscais a empresas, 
que queiram se estabelecer em nosso município; 

- Criação do observatório social de Rosário do Ivaí, para observar, fiscalizar e 
tomar medidas corretas em todas as áreas de nossa cidade; 


