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Apresentação
Prezados Cidadãos Reservenses:
Apresentamos aqui as principais propostas à Gestão 2021/2024. O conteúdo foi desenvolvido a partir da
experiência adquirida nos anos como cidadãos e representante eleito neste Município, sobretudo na
Câmara de Vereadores, oportunidade em que fui o Presidente dessa Casa de Leis nos dois últimos
anos.
Nesse período pudemos executar projetos em diversas áreas, empenhando esforços por recursos e
emendas junto aos nossos Deputados e Governo do Estado, sempre com o objetivo de obter os
melhores resultados para a população.
As propostas, ora descritas, representam os anseios manifestados pela comunidade e alinhadas ao
nosso planejamento, Essas propostas abarcam objetivos e projetos ousados, com disposição e
compromisso com uma administração dedicada, competente e incansável em benefício do cidadão
reservense.
Aqui nos comprometemos com uma gestão séria, idônea e participativa, onde população terá voz e
lugar de destaque. Por isso nosso compromisso com VOCÊ, cidadão de Reserva do Iguaçu, com seus
anseios e necessidades manifestas que julgamos necessárias e indispensáveis ao desenvolvimento de
Reserva do Iguaçu.
Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Prefeito
Mariane de Fátima Blachechen
Vice-Prefeita

Educação





Priorizar o investimento na rede de Ensino Infantil e Fundamental, com atenção à Educação Especial;
Promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação;
Investir na infraestrutura das instituições de ensino, garantindo vagas a todos os alunos;
Fomentar, nas atividades educativas, o senso de preservação ambiental e de coleta seletiva, a fim de
melhorar os índices de reciclagem e de descarte;
 Criar um programa de apoio ao universitário, especialmente, no transporte;
 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual;
 Superar os fatores que motivam a evasão escolar, especialmente, dos alunos mais jovens;
 Incentivo a escolarização e a formação do público adulto;
 Fornecer uniforme escolar a todos os alunos da Rede Municipal.

Saúde
 Ampliar o atendimento de Especialidades no Centro de Saúde;
 Disponibilizar atendimento nos postos de saúde do interior, criando uma agenda mínima de
atendimento para as especialidades;
 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente;
 Viabilizar recursos para aquisição de equipamentos como ultrassom e eletrocardiograma para o
Centro de Saúde;
 Pleitear junto às demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de mais recursos
para o Município, podendo assim atuar de maneira mais eficiente na cidade e no interior;
 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria e a
humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e
cuidado que responda afetivamente à expectativa da população;
 Construção de um Posto de Saúde na Comunidade do Paineira.

Segurança Pública






Ampliar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Paraná;
Colocar em funcionamento câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade;
Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais do órgão;
Pleitear junto ao Governo do Estado, a ampliação do efetivo policial para o Município;
Estruturar e implementar o Conselho Municipal de Segurança Pública.

Assistência Social
 Ampliar a oferta de cursos e oficinas ministradas no CRAS;
 Criar e implantar o Conselho Municipal do Idoso;
 Possibilitar o funcionamento dos Clubes de Mães nas comunidades;
 Melhorar a atenção dada à Família em estado de vulnerabilidade social.

Emprego, Trabalho e Renda
 Criar incentivos à instalação de unidades industriais e comerciais no Município;
 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda;
 Oportunizar treinamentos focados nas atividades desenvolvidas no Município;
 Incentivar a criação de peixes como forma de renda, com apoio técnico e mecanizado na
implantação de tanques/açudes aos interessados;
 Criação de entreposto com estrutura de resfriamento de leite, visando a um atendimento uniforme e
contínuo a todos os produtores;
 Estimular o turismo, o ecoturismo e o turismo rural a partir do Inventário municipal, tornando-os fonte
de trabalho, geração de emprego, renda e desenvolvimento;
 Estabelecer parcerias junto ao Governo do Estado e demais órgãos, visando o cadastramento e a
capacitação de pessoas, de modo que o turismo seja uma fonte permanente de trabalho, geração de
emprego, renda e desenvolvimento;
 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas.

Cultura, Esporte e Lazer
 Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer;
 Retomar as festas tradicionais culturais e religiosas no Município;
 Disseminar o Inventário de Turismo municipal, evidenciando e divulgando os pontos turísticos
presentes no município;





Ampliar o apoio à prática esportiva, com a inclusão de novas modalidades esportivas;
Promover eventos esportivos de diversas modalidades;
Apoiar eventos de lazer, promovidos por organizações não-governamentais;
Pleitear junto a outras esferas de governo, parcerias para a execução de projetos de iniciação
esportiva, envolvendo a região não só o município;
 Construir novos espaços poliesportivos e reformar os atuais;
 Implantar o parque de recreação na Comunidade Quilombola;
 Implantação do Projeto A Praça é Sua, com programação de atividades sociais, de cultura e lazer
das quais a população participe.

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente em funcionamento;
 Obter recursos junto a outras esferas do governo para aquisição de equipamentos agrícolas;
 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, bem como
associações e cooperativas;
 Preservar as áreas de mananciais;
 Ampliar a estrutura da Coleta Seletiva, reduzindo a presença de resíduos recicláveis no Aterro
Sanitário Municipal;
 Formar parcerias e convênios, visando a distribuição de mudas de plantas nativas;
 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados de proteção ao Meio Ambiente;
 Estruturar setor de melhoria genética do rebanho local;
 Realização de estudo e projeto e dentro da viabilidade técnica a criação de abatedouro municipal.
 Trazer uma plataforma de resfriamento de leite, para beneficiar os produtores em geral.

 Ativar poço artesiano na Comunidade do Paineira e dotar a comunidade Vila Rural de um poço
artesiano para beneficiar os moradores daquela localidade.

Habitação
 Obter junto ao Estado recursos para a construção de unidades habitacionais, a fim de reduzir o
déficit habitacional;
 Promover a regularização fundiária de áreas rurais já ocupadas e de loteamentos urbanos;
 Garantir o acesso da população, com renda de até 03 salários-mínimos, aos programas
habitacionais;
 Criação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social)

Infraestrutura e Transporte
 Pavimentação das principais avenidas do município;





Reforma e adequação das praças públicas;
Melhoria das condições viárias do Setor Industrial;
Recapeamento de ruas e avenidas;
Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município;








Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para a população;
Instalação de novas academias ao Ar Livre e Parque Infantil em Praça Pública;
Aquisição de veículos para renovação da frota municipal;
Aquisição de veículos para as equipes de Saúde da Família;
Melhoria das estradas vicinais com a manutenção das pontes e mata-burros;
Recolocação do cascalho nas estradas do interior;

 Sinalizar os acessos às propriedades que compõem o Plano de Turismo Rural do Município;
 Melhoria e efetiva implantação do projeto porteira a dentro;
 Criação de ciclo vias interligando a sede aos bairros, especialmente as margens da rodovia;
 Calçamento na serra do rio dos Touros;
 Calçamento na comunidade de Vila Rural e Águas do Iguaçu.

Gestão
 Capacitação das equipes de servidores, com base na legislação vigente sobre Transparência,
Probidade e Gestão Pública;
 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores públicos
municipais;
 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público;
 Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal.

