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Apresentação 

A proposta desse plano é nortear as ações estratégicas, 

visando o resgate de políticas públicas responsáveis baseadas 

no interesse coletivo, buscando sempre o bem comum. 

Desde que iniciei minha vida pública, também iniciei um 

processo pessoal de pesquisa e aprimoramento. Buscando 

através de bons exemplos e de boas práticas, inspirar tanto a 

classe política quanto os servidores à um processo de 

administração profissional eficiente, tendo como fim as 

pessoas...O Ser Humano. 

Acreditamos que através do conhecimento 

(Educação!!!), do fortalecimento das habilidades pessoais, da 

consistência dos serviços prestados e da participação de 

todos os envolvidos no processo de desenvolvimento. 

Poderemos impactar: nossas famílias, nossa comunidade, 

nosso município e nossa região.            

 Através da nossa força criativa trabalharemos juntos 

para que tenhamos um São Pedro do Ivaí Forte de Novo! 

Forte na Cidade e no Campo; 

Forte na Educação, Forte na Saúde; 

Forte na Industria, Comércio e Prestação de Serviços; 

Forte no Cuidado com os Indivíduos... com os cidadãos. 

 

 

 



EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

➢ Elaborar e implantar programa para erradicação do analfabetismo; 

➢ Investir e promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à 

educação (formação continuada), educação infantil e no ensino 

fundamental; 

➢ Introdução de educação financeira na rede municipal de ensino; 

➢ Inserção de uma disciplina para educação no campo, com parceria 

Emater, Prefeitura (Secretarias de Educação, Agricultura e Meio 

ambiente); 

➢ Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede 

Municipal, independente das condições sociais, econômica, étnico-racial 

e cultural da população; 

➢ Aumentar a inclusão digital nas escolas; 

➢ Ofertar o ensino de Inglês para nossas crianças, na rede de ensino 

municipal; 

➢ Oferecer merenda de qualidade com acompanhamento nutricional, 

incentivando que as compras sejam feitas junto a agricultura familiar; 

➢ Resgatar calendário cultural, (Comemoração ao Dia do Trabalho, 

Prova Rústica Festival de Danças, Desfile da Independência, Aniversário 

da Cidade e Natal Encantado); 

➢ Elaboração de um Calendário  Esportivo Municipal ;  



➢ Aumentar as modalidades ofertadas pela escolinha de esporte do 

município; 

➢ Incentivar a participação em torneios e jogos, municipais, estaduais e 

federais. 

  

SAÚDE 

➢ Aumento de políticas de prevenção de doenças, com a promoção de 

palestras educativas e de orientação; 

➢ Retomar o atendimento das especialidades médicas no município; 

➢ Garantir o acesso de toda a população a saúde de qualidade; 

➢ Garantir o fornecimento e a distribuição adequada de medicamento; 

➢ Projeto “Mais Qualidade de Vida”; 

➢ Programa SPI Saudável em parceria com Esporte. 

  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

➢ Resgatar o projeto Nascer Feliz; 

➢ Criação de um plano de trabalho integrado, entre as Secretarias de 

Ação Social, Saúde e Educação realizando de forma conjunta todas as 

políticas públicas; 



➢ Reestruturação do CEMIC para cursos profissionalizantes e técnicos 

para jovens, buscando parceria com o Ministério Público na execução 

dos programas; 

➢ Garantia da qualidade dos benefícios eventuais; 

➢ Resgatar e Fortalecer os Serviços prestados pelo “Serviço de 

Convivência”, o antigo Peti. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

➢ Implantação de uma estrutura de controle e acompanhamento do 

Plano Diretor Municipal; 

➢ Acompanhamento constante do Plano Diretor Municipal através de 

indicadores de monitoramento; 

➢ Melhoria na gestão urbana, com ampliação da capacidade de 

planejamento e gestão nas diferentes áreas de administração municipal; 

➢ Promover programa de capacitação dos servidores municipais; 

➢ Promover curso de reciclagem para os motoristas do quadro 

funcional municipal;  

 Resgatar os Encontros Motivacionais para classe dos servidores 

públicos .  

  

 



 

MEIO AMBIENTE 

➢ Implementar a coleta de resíduos sólidos no meio rural; 

➢ Projeto ambiental, paisagístico ao longo das principais vias da sede 

urbana; 

➢ Implantação de um Projeto Ambiental e Social para cumprimento de 

medida sócio educativa, buscando resgatar os jovens da condição de 

vulnerabilidade social; 

➢ Resgatar o Programa espelho d’agua, para realizar ações de 

preservação de nascentes em nosso Município; 

➢ Resgatar o Programa “Mutirão da Limpeza”; 

➢ Aprovação e implantação do Plano de Arborização Municipal; 

➢ Implantação do Pátio de Compostagem; 

➢ Consolidação da Educação Ambiental. 

 

AGRICULTURA 

➢ Aumento do valor agregado a produção primaria; 

➢ Aproveitamento dos potenciais naturais do município para a pratica 

do turismo ecológico e rural;   

➢ Apoiar a instalação de aviários no município; 



➢ Fortalecimento da agricultura familiar através de Projeto que une 

geração de renda para pequenos produtores e alimentação de qualidade 

para alunos da rede municipal de ensino; 

➢ Implantação do Centro de Distribuição da produção dos pequenos 

produtores; 

➢ Agregar valor aos produtos da agricultura familiar; 

➢ Readequação e conservação de estradas rurais, garantindo o 

escoamento da safra com segurança; 

➢ Incentivo a agroindústria; 

➢ Disponibilizar a Patrulha Agrícola ao pequeno produtor rural, através 

da Criação de um Programa. 

  

INFRAESTRUTURA 

➢ Adequar gradativamente as repartições públicas com rampas de 

acessibilidade, nos acessos públicos garantindo o direito de locomoção 

para portadores de necessidades; 

➢ Adequar as principais vias públicas, com rampas de acessibilidade, 

garantindo o direito de locomoção para portadores de necessidades 

física; 

➢ Completar a pavimentação na área urbana; 



➢ Buscar parcerias junto aos Governos Federal e Estadual, para a 

construção de moradias populares; 

➢ Buscar recursos financeiros junto ao Governo Estadual e Federal, 

para investimentos em infraestrutura do Parque Industrial; 

➢ Buscar junto ao Governo do Estado melhorias na Rodovia Estadual 

Prefeito Aloísio Alves Pereira - PR 457, sentido São Pedro do Ivaí a 

Itambé; 

➢ Conservação da malha urbana com recape asfáltico, nas ruas de 

maior necessidade; 

  

EMPREGO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

➢ Implantação do Parque Industrial, deixando em condições de ser 

utilizado. 

➢ Atrair novos empreendimentos para o município,   

➢ Elaborar um diagnóstico da aptidão dos trabalhadores disponíveis no 

mercado; 

➢ Incentivar a qualificação de mão de Obra; 

➢ Fomentar o empreendedorismo digital; 

➢ Buscar parcerias para cursos profissionalizantes. 

  



  

Neste documento, consta o planejamento das ações que consideramos 

necessárias para que São Pedro do Ivaí volte a se desenvolver de forma 

sustentável e, sendo eleitos, as implementaremos tão logo 

reestabeleçamos a saúde financeira do município, caso for 

necessário. 

 

 

“Minha vida inteira foi feita de Trabalho e Resultado”.  
Maria Regina Della Rosa Magri 

 

Setembro /2020. 


