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Proposta de governo para Rosário do Ivaí 

INTRODUÇÃO: 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito JOSÉ 

ROBERTO SZLACHTA e o candidato a vice ADILSON BARROS TERRA para a administração 

municipal no período 2021 a 2024 pelo partido PROS (Partido Republicano da Ordem Social). 

A abordagem da proposta foi desenvolvido à partir da experiência adquirida ao longo de sua 

trajetória de vida, como morador desta cidade por 45 anos, Professor por 30 anos, filho do 

homem do campo e pai. O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população rosariense. Vem daí o slogan “Vamos em frente! Renovar é 

preciso!”. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um amplo 

desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que 

tem como eixo central a articulação interinstitucional, e a busca de parcerias com instituições 

públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de 

forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social.  

De acordo com as necessidades da população se observa que um dos maiores 

anseios da comunidade está voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao acesso a 

médicos especialistas. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município 

e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, 

através das estratégias constantes na proposta deste Plano. Também é primordial promover 

aos habitantes de Rosário do Ivaí a criação de novos postos de trabalho. Nessa perspectiva, as 

estratégias voltadas à geração de emprego para a população, a exemplo do estímulo à 

implantação de empreendimentos industriais no município bem como o desenvolvimento da 

Micro Agroindústria na Economia Familiar e Vizinhos em Rede , também passa a ser uma 

prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação empreendedora 

como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e ou agregação de valores na produção 

agrícola. Sendo a vocação do município de Rosário do Ivaí predominantemente agrícola e 

pecuária não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura e a 

pecuária, com base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de 

empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial. Por essa razão, se pretende 

fortalecer a relação com instituições como a EMATER, EMBRAPA e SEBRAE que atuam no 

âmbito municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 

cooperativadas bem como vizinhos em rede) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da 

produção agrícola, pecuária e outras produções locais, conforme a vocação de cada 

comunidade (uva, hortifrutigranjeiro e outros, bem como leite e derivados). Ainda pensando na 

agricultura e no agricultor, a administração centrará esforços na manutenção das estradas 

vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que produzem. Nos 

esportes, será dado o apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes de futebol, 

por exemplo, e outras modalidades esportivas. Além das parcerias locais se buscará 

incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública nas esferas estadual e federal 

por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e 

renda, infraestrutura, saúde, educação, turismo e lazer, segurança, habitação) da nossa gestão 

e que se encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o mandato a 

realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 

responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo planejamento, 

respeitando e cumprindo a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor Municipal. 

  



Objetivos e Princípios de Atuação do Governo Municipal: 

 

- Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais; 

- Viabilizar e promover o crescimento da população; 

- Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, 

cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade; 

- Garantir maior igualdade de oportunidades para os habitantes; 

- Contribuir para a formação de um ambiente de negócios para o crescimento econômico; 

- Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

- Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e 

federais; 

- Elaboração de concursos para cargos e áreas específicas.  

 

Esportes: 

 

- Apoio e fomento a ações desportivas, nas diversas modalidades, especialmente na formação 

de base, para descoberta de novos talentos e busca da inclusão social pelo esporte; 

 - Incentivo a participação de equipes locais em competições regionais e estaduais; 

- Criação ou reforma dos campos de futebol nos povoados de Vila União, Campineiro do Sul e 

Boa Vista; 

- Realização de torneios municipais nas principais modalidades esportivas, com destaque para 

o futebol, futsal e voleibol; 

- Construção de piscina semi olímpica; 

- Quadra coberta na Escola Municipal Vereador José Rodrigues; 

- Pista de atletismo; 

- Raia para hipismo; 

- Melhorar a estrutura do campo de futebol suíço da Casa Familiar Rural para atendimento ao 

público (banheiro, alambrados, ampliação da área). 

 

EDUCAÇÃO: 

 

- Revisão do Plano de Carreira dos Professores; 

- Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches; 

- Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para 

a sede municipal; 

 - Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

- Inclusão da disciplina de Língua Estrangeira (Inglês) na grade curricular do ensino 

fundamental séries iniciais; 



- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 

- Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

- Plano de ensino ao produtor rural com implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura 

agrícola; 

- Cursos técnicos em parceria com empresas; 

- Projeto Todo agricultor é empreendedor: Cursos de administração voltados à agricultura, 

tendo como público alvo: Famílias do campo.  

 

SAÚDE: 

 

- Facilitar o acesso a médicos especialistas; 

- Transporte exclusivo para pessoas que necessitam de hemodiálise e outros casos graves 

como câncer, etc.; 

- Remédio de uso contínuo;  

- Remédios gratuitos para pessoas de extrema pobreza; 

- Um automóvel destinado à locomoção dos moradores do distrito da Boa Vista para o distrito 

de Campineiro para tratamento médico, (ao menos uma vez por semana), e uma equipe 

multidisciplinar para o atendimento da população local. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

-Disponibilizar para o CRAS cestas básicas para a distribuição a pessoas de extrema pobreza 

bem como instrumentos que ajudam na locomoção para enfermos e ou portadores de 

necessidades especiais como muletas, cadeira de roda, prótese, etc. 

 

PECUÁRIA: 

 

- Técnico em pecuária para realização de inseminação artificial; 

- Médico veterinário para assistência aos pequenos pecuaristas; 

- Balança monitorada pelo INMETRO para pesagem de gado do pequeno pecuarista bem 

como avaliação de carcaça. 

 

AGRICULTURA: 

 

- Engenheiro agrônomo para assistência aos produtores; 

- Técnico agrícola para o acompanhamento do desenvolvimento das lavouras e Hortas; 

- Facilidade na aquisição de insumos (herbicida e fungicida); 



- Desenvolvimento de melhores formas de escoamento da produção; 

- Incentivo aos pequenos produtores na criação de peixes (piscicultura); 

- Disponibilizar de forma gratuita análise de solo e projetos de viabilidade rural de interesse dos 

produtores; 

- Disponibilização de Médico Veterinário  e Zootecnista  gratuito; 

- Programas de calcário subsidiados aos pequenos e médios produtores; 

- Estímulo à piscicultura; 

- Subsídios aos produtores rurais na construção de bebedouros, represas, revitalização e 

cascalhamento de carreadores; 

- Recuperação de pontes, bueiros, estradas  e carreadores municipais. 

 

COMUNICAÇÃO: 

- Pontos FREE para sinal de internet na cidade como praças, nas pistas de caminhadas, centro 

de saúde e hospitais; 

- Internet gratuita para os pequenos agricultores e prestadores de serviços rurais (que residem 

na área rural); 

- Criação de um canal de rádio para transmissão das seções da câmara de vereadores e 

outros eventos formais. 

 

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGEM: 

 

- Revitalização da feira municipal com a construção de um moderno centro de abastecimento 

tipo mercado municipal que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos 

consumidores, bem como condições de armazenamento e comercialização para os agricultores 

familiares; 

- Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com destaque a reciclagem de 

materiais que podem ser reutilizados pelas indústrias e assim diminuindo o volume do lixo não 

reciclável aumentando a vida útil dos aterros sanitário e diminuindo a exploração de materiais 

da natureza bem como a redução do uso de energia e água pelas mineradoras; 

- Construção de bueiros e elevação do leito das estradas rurais, bem como seu 

encascalhamento; 

- Pavimentação em pedras irregulares de todas as ruas da cidade e dos distritos; 

- Cobertura com massa asfáltica as ruas do centro da cidade que já possuem calçamento em 

pedras irregulares. 

 

INDÚSTRIA: 

 

- Criação do parque industrial de Rosário do Ivaí; 



- Atrair Indústrias moveleiras, de facção de costuras de roupas e outros adereços, com 

incentivos fiscais; 

- Fortalecimento das Indústrias locais, reduzindo a taxa de desocupação e promover o 

crescimento da renda média dos seus trabalhadores. Desenvolver uma indústria de excelência 

do ambiente de negócios compatível a região com destacada liderança na atração e 

manutenção de investimentos produtivos. 

 

MICRO AGROINDÚSTRIA NA ECONOMIA FAMILIAR E VIZINHOS EM REDE: 

 

- Fabricação de doces, compotas e conservas; 

- Fabricação de bebidas destiladas; 

- Fabricação de bebidas fermentadas; 

- Fabricação de artesanatos; 

- Fabricação de rapadura, melados e doces; 

- Fabricação de queijos frescos e curados; 

- Fabricação de charque, bacon, linguiça e presunto; 

- Empacotamento de produtos agrícolas produzidos pelo agricultor. 

 

PRESTAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

- Utilização do maquinário do MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário para os fins ao 

quais foi destinado (serviços nas pequenas propriedades e atendimento ao produtor rural), 

feitas com planejamento por cronograma. 

 

HABITAÇÃO: 

 

- Realizar levantamento diagnóstico na área urbana e especialmente na área rural para 

elaboração de planejamento habitacional junto aos órgãos competentes; 

- Criação de um programa habitacional que garanta a construção de moradias também nos 

distritos de  Vila União, Campineiro do Sul e Boa Vista da Santa Cruz. 

 

TURISMO E LAZER: 

 

- Estimular o setor de turismo como propulsor de negócios locais que promovem a geração de 

renda para o produtor rural e o comerciante local, aproveitando todo o potencial turístico pouco 

explorado de Rosário do Ivaí; 



- Estabelecer um calendário de eventos anual, para realização das festas municipais e datas 

comemorativas, onde seja promovida a participação dos talentos e feirantes locais que possam 

oferecer seus produtos, estimulando assim a cultura e economia rosariense; 

- Estímulo aos proprietários rurais na construção de pousadas; 

- Criação de rotas de trilhas de motocross e veículos 4x4 offroads; 

- Estímulo junto a iniciativa privada, município e estado da criação de um parque Ecológico na 

região da nova ponte do rio Alonso com toda infra estrutura turística, como áreas de praça de 

alimentação,  áreas de shows, jet skys, pedalinhos, tobogãs, tirolesas e condições de práticas 

de modalidades esportivas de aventura no local; 

- Investimento na construção de rampa de vôos livre na região da serra;  

- Fortalecer e estimular a prática dos esportes tradicionais como o futebol e esportes de 

aventura através de eventos programados que promovem o fluxo de turistas de outras cidades; 

- Buscar recursos estaduais para implementação de Ciclovia junto à PR- 082 buscando melhor 

segurança e conforto aos praticantes deste esporte de grande crescimento em nossa cidade; 

- Construção de Parque infantil e pista de caminhada na Praça em Campineiro do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


