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“Eu sei que, para muitos, tudo é um sonho cujos 

horizontes se perdem nas brumas do irrealizável. 

Todavia, não faz mal sonhar, contando que, 

acordados não permaneçamos passivos, mas, de 

cabeça erguida, braços arregaçados, possamos 

nos lançar à luta”. 
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Plano de Governo do “Partido Progressista de Iretama-Paraná”. 
 

 

 
 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Iretama, 

com infraestrutura, prestação de serviços de qualidade, este plano contempla as 

principais necessidades da população Iretamense, visando melhor qualidade de vida 

e satisfação para suas famílias nos próximos 4 anos. 

“E graças à fé que tenho em Deus, e na força do povo trabalhador de nosso 

município, continuaremos realizando juntos, grandes conquistas à nossa querida 

cidade de Iretama”. 
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Saúde 

1) Aumento e ampliação da lista de medicamentos do Município; 

2) Aumento de contratação de procedimentos e profissionais especializados pelos 

consórcios de saúde; 

3) Realizar mutirões periódicos para consultas e exames eletivos; 

4) Aumento de equipes da saúde da família, para atendimento na saúde 

preventiva; 

5) Ampliar os serviços de ultrassonografia e implantar serviço de Raio X, na Rede 

Municipal de Saúde; 

6) Ampliar o serviço de atendimento dos Agentes de Saúde e Endemias no 

Município; 

7) Reenquadramento e elaboração de um Novo Plano de Cargos e Salários dos 

servidores da saúde; 

8) Contratação de Assistente Social para área da saúde; 

9) Formação e treinamento através de cursos de servidores efetivos, para 

elaboração de projetos de captação de recursos para a saúde; 

10) Valorizar o aperfeiçoamento dos profissionais da saúde; 

11) Contratação de serviço em CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – 

CEO, atendendo especialidades não cobertas nas UBS; 

12) Inscrição e participação do programa Brasil Sorridente (distribuição de próteses 

dentária); 

13) Ampliação do Centro Cirúrgico; 

14) Realização de cirurgias eletivas no município; 

15) Ampliar o serviço de fisioterapia e de psicologia em todos os distritos que 

possuam unidades de saúde; 
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16) Ampliar o sistema de serviço de entrega de medicamentos; 

17) Criar comitê integrado antidrogas vinculado a saúde; 

18) Desenvolver campanhas educativas de saúde preventiva, nas instituições de 

ensino, religiosas, entidades associativas e outras. 

Educação e Cultura 

1) Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas uma instituição de centro 

de educação Infantil Parcial (4 horas por dia); 

2) Construir uma creche em Aguas de Jurema; 

3) Reformas dos prédios escolares  e creches  municipais  com pinturas e algumas 

ampliações ; 

4) Estruturar com material pedagógico, jogos pedagógicos, nas escolas onde têm 

crianças de 4 e 5 anos  e creches de 0 a 3 anos ; Adequar as salas de recursos 

multifuncionais  com material de informática, jogos pedagógicos e demais 

materiais necessários para melhoraria no ensino e aprendizagem; 

5) Construção de playground para educação infantil nos CMEIS, e escolas do 

ensino fundamental do Município.  

6) Padronização do uniforme escolar em toda a rede municipal, fornecido pelo 

poder público municipal;  

7) Aquisição de novos veículos para o transporte escolar;  

8) Contração de um monitor para o transporte escolar; 

9) Investimento no acervo bibliotecário do município; 

10) Concurso público para bibliotecária e monitor escolar; 

11) Aquisição de notebook e laptop, computador, projetor e internet com 

velocidade em todas as salas de aula da rede municipal; 
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12) Contratação de professor de informática; 

13) Aplicação de recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino;  

14) Melhoria na qualidade da educação municipal; 

15) Estimular o desempenho dos alunos da rede municipal de ensino na Prova 

Brasil, do Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB  e Sistema de 

Avaliação da Educação Básica do Paraná-SAEP (Prova Paraná), que são 

utilizados no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, 

ferramenta de acompanhamento das metas de qualidade da educação 

básica, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do MEC; 

16) Captar recursos e propor ações que contribua para a melhoria da qualidade 

de ensino em todos os níveis;  

17) Garantia da continuidade na implementação de estudos, estruturas, 

investimentos e estratégias, visando a qualidade das práticas pedagógicas; 

18) Valorização do profissional que atua na educação municipal; 

19) Contínua valorização dos profissionais da educação do município de Iretama, 

através de cumprimento de hora atividade, do Plano de Carreira e Novo 

Fundeb do magistério e demais ações pertinentes; 

20) Continuar viabilizando o cumprimento do Plano de Carreira do Magistério;  

21) Reestruturar o Plano de Carreira mediante as Leis vigentes; 

22) Realizar eleições diretas para diretores(as), de acordo com as normas 

pertinentes, ou outra forma de nomeação baseada na habilitação e 

competência; 

23) Realizar concursos públicos para contratação de professores (as); 

24) Disponibilizar em cada CMEI, um professor para trabalhar com estimulação e 

Musicoterapia, psicomotricidade, bem como adquirir equipamentos para que 

este trabalho possa ser desenvolvido; 
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25) Compor equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo), 

desde a educação infantil, visando detectar precocemente dificuldade de 

aprendizagem, buscando soluções e/ou tratamento com outros profissionais da 

saúde; 

26) Disponibilizar professor auxiliar ao professor regente alfabetizador, no 1º,2º e 3º  

ano do ensino fundamental, fase I, e para os alunos de 4º e 5º ano, professor de 

apoio pedagógico de português e matemática; 

27) Oferecer ensino integral pós-pandemia com projetos pedagógicos voltados às 

dificuldades de aprendizagem obtidas neste período, bem como reestruturar a 

Casa Familiar Rural para execução do referido projeto; 

28) Formação continuada na área da educação especial para as salas de 

recursos multifuncionais; 

29) Subsidiar e Regulamentar o Transporte Universitário; 

30) Reforma da Escola Maria de Lourdes 

31) Manter e fomentar o Pólo da UAB, já instalado no município de Iretama, 

buscando incentivo para que as instituições de ensino superior pública possam 

iniciar nos novos cursos, dando oportunidade a todos de frequentar uma 

Universidade pública, bem como disponibilizar funcionários para o 

gerenciamento do Polo; 

32) Contratação de profissionais nas áreas de dança, teatro, instrumentos e música 

e afins, através de concurso público; 

33) Revitalização da casa da cultura com implantação do anfiteatro, mobília, 

sistema de climatização, sistema audiovisual; 

34) Aquisição de instrumentos musicais; 

35) Criação do Museu Municipal. 
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Agricultura e Desenvolvimento 

1) Incentivo e fortalecimento às iniciativas associativas e cooperativas da 

agricultura familiar; 

2) Apoio às pequenas e médias agroindústrias para agregar valor à produção 

agrícola, adquirindo os produtos para cesta básica e alimentação escolar da 

agricultura familiar; 

3) Continuar participando e apoiar a EXPOMÉIA, como um espaço de qualificação 

e divulgação dos produtos do nosso município, bem como auxiliar na 

reorganização do evento; 

4) Aprimoramento e aumento da equipe técnica multidisciplinar, para 

atendimento aos micros e pequenos produtos rurais; 

5) Buscar parceria com o Estado, União e outras Instituições, que desenvolvam 

políticas públicas que contemple o jovem e a mulher na agricultura; 

6) Aquisição de equipamentos que melhorem a mão de obra nas propriedades do 

município como: patrulhas rurais, resfriadores a granel, ordenhadeira mecânica, 

enfardadeiras para feno e aparelho de ultrassom para animais de grande porte; 

7) Incentivo e fortalecimento da feira municipal e regional, com assistência 

técnica, infraestrutura, entre outros; 

8) Desenvolver ações na busca de solução para as famílias de agricultores 

assentados, a fim de possibilitar aumento na renda familiar; 

9) Organizar os meios para aquisição de alimentos produzidos pela agricultura 

familiar e, que serão utilizados na troca por materiais recicláveis; 
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10) Manutenção e revitalização de todas as estradas rurais, com microbacias e 

cascalhamento; 

11) Implantação de um Programa Municipal apoio ao agronegócio, com ênfase a 

sucessão familiar no campo; 

12) Fomento à Geração de Emprego e Renda; 

 
13) Fortalecimento do Programa de Inseminação Artificial – PIA, com palestras e dia 

de campo, para incentivo ao melhoramento genético do gado leiteiro; 

14) Programa de incentivo ao pequeno produtor de leite, com doações de 

sementes de capim para aumentar a produção leiteria no sistema de pasto; 

15) Incentivo à agricultura orgânica, visando a qualidade de vida da população; 

 
16) Fomentar o apoio a novas cadeias produtivas, gerando diversificação emprego 

e renda; 

17) Parceria com Consórcios Intermunicipais para que as agroindústrias de Produtos 

de Origem Animal possam vender seus produtos via o Projeto SISBI, aumentando 

assim a geração de renda familiar; 

18) Parcerias com Instituições de Ensino e Pesquisa e Institutos como: Emater, Senar 

e SEBRAE, para capacitações ao produtor de leite, incentivando o aumento da 

renda familiar; 

19) Patrulha Rural com Máquinas e Equipamentos para atendimento ao Produtor 

Rural dos Assentamentos. 
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Planejamento e Infraestrutura 

1) Recape asfáltico nas ruas e avenidas, da sede, bairros e distritos; 

2) Galerias Pluviais; 

3) Revitalização de Praça Euclides Pepino; 

4) Construção da Capela Mortuária, anexa ao Cemitério Municipal; 

5) Revitalização do Cemitério Municipal com a melhoria no ambiente; 

6) Regularização e Revitalização da área do Antigo Cemitério do Distrito Águas de 

Jurema; 

7) Construção de Via Marginal na PR 487, na localidade do bairro Esplanada; 

8) Centro Comunitário no Distrito de Águas de Jurema; 

9) Programa de melhoria das calçadas, implantando as calçadas ecológicas, 

respeitando normas de acessibilidades para portadores de necessidades 

especiais e mobilidade reduzida, bem como, adequação da arborização 

urbana, compatibilidade com iluminação pública e outros equipamentos 

públicos: ex: lixeiras; 

10) Reurbanização da área de acesso à cidade, (saída para Roncador), no trecho 

em frente à Casa da Cultura, com alargamento da faixa de rolamento, 

ajardinamentos, iluminação e sinalização; 

1) Construção de Pista de Caminhada com Ciclovia, interligando o bairro 

Esplanada à cidade de Iretama; 

12) Melhorias e implantação de novos abrigos de ônibus na sede, bairros, distritos e 

localidades rurais; 

13) Equipamentos para limpeza urbana;  

14) Construção de Portal, nas entradas da cidade; 
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15) Construção da Pista de Caminhada na Avenida Paraná. (Lei Municipal nº 

104/2019); 

16) Implantação do Programa de Captação e Aproveitamento de Água de Chuva; 

17) Revitalização das Avenidas São Paulo, Paraná, Marechal Rondon, João 

Calegari, Alcebiades Alves de Liz; 

18) Revitalização das Praças do Município; 

19) Aquisição de Escavadeira com esteira; 

20) Aquisição de Caminhoes Basculantes; 

21) Substituir lâmapadas de vapor pelo sistema LED. 

Administração e Jurídico 

1) Implantação da Subprefeitura no Distrito Águas de Jurema; 

2) Implantação do Posto de Atendimento do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS.  

3) Reenquadramento e elaboração de Novo Plano de Cargos e Salários dos 

servidores municipais; 

4) Pagamento e Regularização Ambiental da área do Lixão da Venda do 

Orlando; 

5) Regularização dos Conjuntos Habitacionais João de Barro, Habitar Brasil, Tico- 

Tico, Pingo-de-Ouro, Marilu e José Nery Filho. 

6) Implantação da Central de Compras; 

7) Implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes aos servidores 

municipais; 

8) Capacitação dos servidores municipais; 
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9) Continuidade na contratação de estagiários do ensino médio e superior; 

10) Revisão participativa do Regime Jurídico Único dos servidores; 

11) Continuidade dos repasses financeiros destinados para contratação de 

profissionais para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iretama- APAE. 

Esporte e Lazer 

2) Reforma e ampliação do Estádio Municipal Joaquim Correa Gonçalves. 

 Melhoria do sistema de iluminação; 

 Implantação de mobiliário adequado; 

 Construção de refeitório. 

3) Benfeitorias nas Vilas e Bairros da sede do Município com construção de áreas 

de lazer; 

4) Revitalização do Ginásio de Esportes Wassílio Mamus; 

5) Instalação de Parque Infantil na Praça Euclides Pepino; 

6) Revitalização de campos de futebol nas Comunidades e Distritos; 

7) Desapropriação, Pagamento e Regularização da Área do Parque Marília Pereira 

Rodrigues (Parque do Lago); 

 Revitalização do Parque Marília Pereira Rodrigues; 

 Pista de Caminhada; 

 Iluminação; 

 Paisagismo; 

 Parque Infantil; 

 A.T.I. – Academia da Terceira Idade; 

 Revitalização do Campo Suíço; 

 Construção da Quadra de Areia; 

 Banheiros; 

 Pedalinhos com Ancoradouros. 
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8) Continuidade da Escolinha Craques do Futuro; 

9) Realização de competições esportivas entre comunidades;  

10) Continuidade dos Programas de Saúde e Lazer nas variadas modalidades; 

11) Continuidade na distribuição de materiais esportivos; 

12) Continuidade no apoio às equipes de variadas modalidades na participação 

em competições municipais, regionais e estaduais; 

13) Incentivo do Município na participação dos Jogos Escolares do Paraná; 

14)  A.T.I. – Academia da Terceira Idade. 

Meio Ambiente 

1) Auxilio na revitalização gradativa das margens dos Rios que cortam o Município, 

iniciando pelos mais próximos da área urbana, implantando a proteção de 

minas e nascente; 

2) Auxiliar na contenção do desmatamento urbano no Município e formação de 

áreas verdes de preservação; 

3) Adquirir novas áreas de preservação ambiental e aumentar a arrecadação do 

ICMS Ecológico para o Município; 

4) Garantir na legislação municipal que o ICMS Ecológico seja destinado à 

manutenção das áreas e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

5) Promover o fortalecimento da imagem da Unidade de Conservação (Parque 

Ecológico Municipal Dama do Abismo), bem como, a importância da 

preservação do mesmo; 

6) Promover parcerias que estimulem a pesquisa, com o objetivo de proteção e 

conservação dos recursos naturais; 

7) Promover a elaboração dos planos de manejo das unidades já existentes e o 

efeito cumprimento dos mesmos; 
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8) Buscar estabelecer um planejamento de proteção ambiental, em ação 

conjunta com municípios da Amocentro e Território da Cidadania Paraná 

Centro, como com Municípios da COMCAM; 

9) Produzir mudas de flores no viveiro municipal, para plantio urbano; 

10) Produzir muda de árvores no viveiro municipal, para plantio urbano e possível 

doação à população; 

11) Elaboração e implantação de um Plano de Arborização Urbana, bem como de 

supressão das espécies; 

12) Promover a revitalização do município através de plantio de novas espécies de 

árvores adequadas para a arborização urbana; plantio de flores; retirada dos 

tocos da cidade; colocar lixeiras; colocar floreiras; colocar pergolados em alguns 

pontos e melhorar a jardinagem e a iluminação paisagística; 

13) Incentivar a associação de proteção aos animais, com o intuito de manter o 

ambiente saudável entre o homem e os animais; 

14) Criar um local de recebimento de resíduos, para que a população possa levar 

os resíduos da construção civil, móveis e equipamentos domésticos (sofás, 

cadeiras, geladeiras, armários) e resíduos verdes (sobras de podas, varrição, 

jardinagem). O objetivo é receber os resíduos, dando destinação final 

ambientalmente adequada e manter a cidade mais limpa, livre de entulhos; 

15) Disponibilizar caçambas para a população alugar e fazer o descarte dos 

resíduos provenientes da construção civil, quando estiverem em obras; 

16) Elaborar um cronograma anual e distribuir à população um calendário com a 

programação da coleta de entulhos, além de divulgação nas redes sociais, com 

o objetivo de manter a cidade mais limpa e eliminar possíveis focos de dengue; 

17) Implementar um cronograma de poda no município, com equipe treinada e 

especializada; 

18) Implementar um programa público gratuito de castração de cães e gatos para 

famílias de baixa renda, por meio de parcerias com entidades que atuam na 
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área; 

19) Trabalhar, junto a SANEPAR, a implantação e a ampliação da cobertura da rede 

coletora de esgoto no Município; 

20) Revitalizar o Lago Municipal, reestruturar o paisagismo, colocar floreiras e bancos, 

e implementar o turismo no local, através de parcerias para concessão de área 

com o intuito de construção de um espaço de lazer; 

21) Melhoria nos serviços de limpeza urbana, com implantação de lixeiras; 

22) Estruturar o processo de gestão de Resíduos Sólidos que estimule a redução, 

reutilização e reciclagem, com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos e 

rejeitos encaminhados para disposição final, uma vez que o aterro está com a 

vida útil comprometida; 

23) Promover os serviços de coleta seletiva através de palestras, campanhas e 

ações de educação ambiental, estimulando a separação dos resíduos para a 

reciclagem; 

24) Cobrar a implantação de Logística Reversa, instrumentos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelos 

resíduos entre geradores, poder público, fabricantes e importados. Entre os 

resíduos definidos como objetos obrigatórios da logística reserva estão: (1) pilhas 

e baterias, (2) pneus, (3) lâmpadas fluorescentes de vapor de sólido e mercúrio 

e de luz mista, (4) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagem e (5) produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. Os resíduos de (6) embalagens de 

agrotóxicos também estão no rol e obrigatório da logística reserva, além de, (7) 

medicamentos farmacêuticos; 

25) Divulgação, por parte do Município, de programas e campanhas educativas e 

de informações acerca de temas relacionados à Educação Ambiental e Meio 

Ambiente; 

26) Criar políticas que valorizam o Patrimônio Natural, como a criação de novos 

Parques, complexos hoteleiros, pousadas, áreas de lazer ou outras Unidades de 

Conservação com o intuito de promover o Turismo Ecológico; 
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27) Promoção do turismo religioso ecológico, incentivando o turismo rural. 

Assistência Social 

Nosso objetivo será sempre a redução das desigualdades sociais dando ênfase ao 

direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com igualdade plena, a fim de 

garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e a melhora da qualidade 

de vida do povo iretamense. 

1) Realizar diagnóstico para apresentar a CIB e ao CEAS, sobre a necessidade do 

município ter uma equipe de CRAS Volante, pois há comunidades rurais que 

ficam muito distantes do município como assentamentos rurais, assim 

fortaleceremos o acesso a proteção social a essas populações rurais; 

2) Implementar o Serviço de Proteção Básica no domicilio para pessoas com 

deficiência e idosas; 

3) Implantar hortas comunitárias na cidade e distritos para que as famílias 

vulneráveis possam participar do projeto e se beneficiar com as hortaliças, 

legumes e verduras; 

4) Monitorar através do CADÚNICO para identificação de adolescentes gravidas e 

mamães bem como adolescentes do sexo masculino que abandonaram a 

escola e incentivar o retorno aos estudos, realizando atividades que discutam a 

importância do ensino na formação e empoderamento dos indivíduos; 

5) Desenvolver projeto para construção de um Centro de Convivência para os 

idosos, potencializando assim as políticas voltadas ao idoso, por meio de 

multiplicação de grupos de convivência e ações de inclusão e participação do 

idoso na sociedade e em suas atividades; 

6) Implantação de Restaurante Popular, com refeições a 2 (dois) real, para atender 

as famílias vulneráveis do município de Iretama; 

7) Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social; 

8) Implementar as ações do CREAS garantindo o atendimento integral, 

humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, bem como 



 

18  

desenvolver programas que contribuam para reestruturação das mulheres 

vitimas de violência; 

9) Estimular ações em parceria com o SENAC, como a presença da carreta do 

SENAC que estará em nossa cidade capacitando à população; 

10) Fortalecer o trabalho em rede de Enfrentamento as Violências,

com capacitação para se entender qual é o papel de cada órgão; 

11) Qualificar permanentemente os trabalhadores, conselheiros e demais atores que 

compõem o Sistema Único da Assistência Social; 

Segurança 

1) Buscar convênio de cedência de servidores aos órgãos de segurança, liberando 

os policiais da realização de tarefas burocráticas e permitindo a eles focar sua 

atuação nas principais funções de polícia; 

2) Fortalecimento do conselho municipal de segurança, para captação de 

recursos financeiros e outros para segurança local; 

3) Buscar junto ao estado, maior contingente Policial para o Município de Iretama; 

4) Implantação do sistema de vigilância de monitoramento com câmeras nas 

entradas e saídas da cidade, áreas centrais e pontos diversos, para melhor 

atender as políticas e estratégias da segurança pública; 

5) Implantação da Guarda Municipal. 
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Mensagem à População Iretamenses! 

 

Prezados Iretamenses, eu desejo as crianças, aos jovens, homens, mulheres e 

Idosos de nossa comunidade, o mesmo que desejo a meus filhos! 

Durante os anos que acompanho a política de nosso município do Paraná e do 

Brasil, tenho observado administradores, e vejo que falta muita vontade política e 

compromisso de fazer mais e melhor nos municípios, estado e país. É triste um pais tão 

Rico de Povo trabalhador, ser vítima de tanta corrupção. 

Desejo colocar Iretama na lista dos municípios brasileiros com administração 

destaque! 

Destaque e respeito a seu povo; 

Destaque na correta aplicação do dinheiro público; 

Destaque no combate a corrupção; 

Nossa comunidade merece respeito, felicidade e liberdade.  

Todo meu carinho a nossa querida Iretama! 

 
 

WILSON CARLOS DE ASSIS 

Progressista 11 


