
PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

IGUAÇU-PR 

Na capa: “SE MUDARMOS O COMEÇO DA HISTÓRIA, MUDAMOS A 

HISTÓRIA TODA”. 

 Apresentação 

Prezados Reservenses: 

Apresentamos aqui as nossas principais proposta à gestão 2021-2024. O conteúdo foi 

desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos anos de nossas vidas públicas, que 

irá contribuir para uma gestão efetiva e voltada ao anseio de nossa população.  

As propostas ora descritas representam a visão de uma gestão voltada a todos os munícipes. O 

Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 

acompanhamento de metas e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e 

meritocracia, através da concepção de novas soluções a médio e longo prazo com soluções que 

levarão a atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório. 

O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio de um povo que almeja um modelo de 

gestão e desenvolvimento, que reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo de cada 

cidadão. As propostas contemplam objetivos e projetos que demandarão de uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos 

Reservenses.  

Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível alcançar um consenso sobre 

saúde, educação, mobilidade e acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, 

habitação, trabalho e renda, esporte e lazer. 

Esperamos contar com seu APOIO e confiança para UNIDOS construirmos uma nova gestão 

visando o PROGRESSO de nosso Município. 

Vitório Antunes de Paula                e                        José Maria Lustosa Mendes 

    Candidato a Prefeito                                              candidato a Vice- prefeito 

 

 



 

O que buscamos? 

Almejamos um governo de debates de ideias em busca de atender ao maior 

interessado no processo, o povo Reservense, proporcionando maiores avanços nas 

áreas de educação, saúde  e desenvolvimento sócio econômico do município 

resultando em qualificação para o trabalho e geração de renda. 

Quanto o atendimento ao público 

Agilizar atendimento da população pelos órgãos públicos, modernizar ferramentas 

especialmente por meios pessoais e digital, para a satisfação da sua necessidade. 

Quanto ao acesso à informação 

Ser uma administração transparente; 

Disponibilizar em tempo real todas informações sobre receita e despesas no portal 

digital. 

Nossas ações: 

GESTÃO – PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 Programa Desperdício zero 

 Racionalização de materiais e recursos públicos disponíveis;  

 Promover uma gestão competente e transparente quanto à aplicação dos 

recursos públicos; 

 Reestruturação das políticas e serviços públicos; 

  Trabalho em rede informatizado para integração de todas as secretarias 

municipais; 

 Programa Fazer a Diferença 

 Reestruturação do plano de cargos e salários dos funcionários públicos 

municipais; 

  Fortalecer os conselhos municipais;  



 Praticar ética e combater a corrupção em todos os níveis da administração 

publica, por meio de auditorias estratégicas e controle interno; 

 Desenvolver o “espírito” público para alavancar o município. 

 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

 Programa Excelência no Ensino Municipal; 

 Conclusão da super creche; 

 Garantia de acesso à escola para todos os alunos, ampliando o número de vagas 

na educação infantil; 

 Aquisição de mobiliário e equipamentos para as instituições de ensino; 

 Capacitação e valorização continuada de todos os profissionais da educação; 

 Implantação de programa em parceria com as demais secretarias para garantia de 

consumo de alimentos produzidos no município;  

 Garantir o reforço escolar para todos os alunos; 

 Sistematização das atividades entre os profissionais (equipe multidisciplinar) para 

que atendam as demandas da educação; 

 Melhoria na estrutura física nos prédios das instituições municipais de ensino. 

 Melhoria da frota do transporte escolar;   

 Regulamentação do plano de carreira do magistério;  

 Viabilizar funcionamento e atuação da banda municipal; 

 Apoio e parceria ao transporte universitário; 

 Incentivar o acesso a formação para os jovens e adultos do município;  

 Promover a atuação efetiva dos conselhos na gestão da educação; 

 



 Programa Ler mais 

 Melhoria da biblioteca pública;  

 Aquisição de livros para as instituições de ensino 

 Implantar o acesso a internet gratuita em espaços públicos para atendimento a 

população; 

 

 Programa  Esporte para todos 

 Incentivar as diversas modalidades esportivas, artísticas e culturais com 

profissionais capacitados nas áreas conforme a demanda. 

 Viabilizar os espaços esportivos na sede e nas comunidades do interior; 

 Revitalização do estádio municipal; 

 Incentivo a prática de esporte para a terceira idade; 

  Incentivo ao esporte de laço e tradição regional gaucha; 

 Realizações de campeonatos e competições esportivas nas comunidades;  

 Programa valorizando seu Lugar 

 Articular e executar políticas publicas de apoio ao desenvolvimento do turismo 

rural e religioso; 

 Valorização de práticas culturais e artísticas. 

 Criação de festa típica municipal; 

 

“A ´BOA EDUCAÇÃO É MOEDA DE OURO. EM TODA PARTE TEM VALOR” ( PADRE 

Antonio Vieira) ( IMAGEM)  

 

SAÚDE 



 

 Programa Saúde Solidaria 

 Contratação de profissionais de saúde; 

 Aquisição de veículos para melhor atendimento a população; 

 Promover capacitação de servidores a fim de garantir a melhoria e a humanização 

do atendimento; 

 Gestionar junto à empresa Copel, objetivando novo convênio que possibilite a 

reabertura do ambulatório médico e ativação do raio X da Vila Copel para 

atendimento as famílias reservenses;  

 Garantir e ampliar os convênios de hospedagem e alimentação para as pessoas 

que estão em tratamento fora do domicilio; 

 Aquisição de equipamentos para exames de imagem; 

 Garantir a efetivação dos programas em atenção primaria da saúde; 

 Garantir o acesso da população ao Programa Médico da família, na cidade e no 

interior;  

 Criação de espaço adequado para atendimento em fisioterapia; 

 Aprimorar a oferta, a distribuição e o controle, de medicamentos da farmácia 

básica municipal; 

 Revitalizar os centros de saúde do interior do município conforme as 

necessidades; 

 Implantação de programa para atendimento da saúde mental, alcoolismo e 

drogas em parceria com casas de recuperação para dependentes químicos; 

 Programa Sorrir é Bom  

 Assegurar acesso progressivo das famílias residentes no município em ações de saúde 

bucal; 

 Apoiar e capacitar recursos humanos necessários para desenvolvimento na ação bucal; 

 Estimular a prevenção da saúde bucal desde a primeira infância; 



 Programa Amigo Fiel 

 Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades, 

controle de reprodução e atenção aos animais domésticos.  

 Programa Cidade Amiga do Idoso 

 Criar unidade de apoio a saúde do idoso; 

“A SAÚDE É NOSSO BEM MAIS VALIOSO” (IMAGEM) 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Programa Família Feliz 

 Garantir parcerias que viabilizem as políticas públicas de atendimento a 

assistência social;  

  Estruturar o sistema de ação social e ampliar o apoio as entidades que auxiliam o 

poder público municipal no atendimento a população em situação de 

vulnerabilidade social;  

 Realização de oficinas para fortalecimento de vínculo (CRAS); 

 Realização de cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento visando geração 

de renda; 

 Incentivo e acompanhamento aos cooperados da cooperativa de materiais 

reciclados; 

 Adesão aos programas de habitação do governo estadual e federal; 

  Valorização, treinamento e cursos de aperfeiçoamento para os profissionais da 

área e aos membros do conselho tutelar. 

 Programa Respeito a mulher 

 Acolhimento e atendimento psicológico e social; 

 Orientação e encaminhamento jurídico a mulher em situação de violência; 

 



INFRAESTRUTURA - URBANISMO E ESTRADAS 

 Programa Estrada Boa  

 Readequação e manutenção de estradas rurais; 

 Modernização da frota de máquinas; 

 Capacitação periódica de operadores e motoristas; 

 Construção e manutenção de pontes e bueiros; 

 Construção e padronização visual de abrigo e pontos de ônibus; 

 Reativação do britador móvel municipal para apoio a manutenção viária; 

 Programa Cidade Viva 

 Executar ações de acessibilidade e mobilidade urbana;   

 Pavimentação e recape de ruas no perímetro urbano no município;  

 Modernização da iluminação pública;  

 Acessibilidade nos espaços urbanos; 

 Viabilizar a construção de ciclovias; 

 Urbanização da cidade - melhorias das vias publicas, iluminação, calçadas, 

passeios praças. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Programa Nosso Comércio, Nossas empresas 

 Desenvolver ações para geração de emprego e renda; 

 Aquisição de terreno para criação de um novo parque industrial, na sede do 

município, visando instalação de empresas; 

 Atrativos e isenções, para empresas que tenham interesse em instalar-se no 

município;   

 Incentivo ao primeiro emprego; 

 Ofertar cursos profissionalizantes; 



 Fortalecimento da agência do trabalhador oportunizando vagas de emprego para 

o cidadão reservense; 

  Trabalho em parceria com o comércio local através da associação comercial, 

valorizando o setor empresarial. 

 

AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 Programa VIVER NO CAMPO  

 Incentivo a diversificação da produção; 

  Apoio agroindústria familiar e comercialização; 

 Facilitar a comercialização de produtos de origem animal - Sistema de Inspeção 

Municipal/Produtos de Origem Animal  (SIM/POA) ; 

 FUNDER (fundo de desenvolvimento rural) garantir a sua efetivação; 

 Agentes de desenvolvimento - estruturação e capacitação de equipe técnica e 

produtores; 

 Parcerias com instituições de ATER (Assistência Técnica e Extensão rural) e 

pesquisa. 

 Viabilizar o programa de regularização fundiária/INCRA no município; 

 Programa CAMPO FÉRTIL  

  Incentivar a estruturação e modernização de pequenas propriedades; 

 Implantação de viveiro municipal; 

 Viabilizar espaço para comercialização (leilão) de animais;  

 Criação de unidades de estudo e pesquisa nas diferentes cadeias produtivas; 

 Viabilizar parcerias para estruturação de habitação rural; 

 Programa PRÓ - LEITE  

 Estruturação da cadeia produtiva; 

 Programa PRÓ – PEIXE 



 incentivo ao desenvolvimento da piscicultura no município;  

“o importante papel das famílias que tiram o seu sustento da terra”. (imagem) 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Programa CIDADE LIMPA  

 Garantir prestação de serviços essenciais. 

 Programa RECICLE E GANHE –  

  Estimular a prática da reciclagem de materiais através de bonificação; 

 Programa ÁGUA LIMPA   

 Garantir a manutenção da qualidade da água e as demandas de 

abastecimento hídrico; 

 Programa BIODIVERSIDADE  

 Garantir a manutenção e criação de unidades de conservação e RPPNs. 

 

No final: “COMPROMISSO PÚBLICO DE UMA GESTÃO INOVADORA” 

 

 

 

 

 

 

 


