PLANO DE GOVERNO
COLIGAÇÃO: SÃO JOÃO DO IVAÍ DE PORTAS ABERTAS

Candidato a Prefeito: Adeilde Alves de Souza
Candidato a Vice-Prefeito: Sergio Alves do Couto

“AdministrAção é A Arte de criAr os cAminhos que levAm A
humanidade a excelênciA de suAs reAlizAções.”
Marcelo Araujo.

O Município de São João do Ivaí conta com a população em torno de
12.000 habitantes, que além da sede possui ainda três distritos (Santa
Luzia da Alvorada, Ubaúna e Luar) que devem ser encarados como parte
igual aos moradores da Cidade. Atualmente o País passa por uma das
piores crises da história devido à pandemia da COVID-19, e por
conseqüência os municípios passam por uma crise financeira que
influencia diretamente na administração pública. Sendo assim, é lógico e
necessário aplicar corretamente os recursos, priorizando investimentos e
atendendo as questões mais importantes e mais urgentes. Várias áreas e
setores precisam de investimentos para suprirem as demandas, atender
com qualidade o cidadão que paga seus impostos, e conseqüentemente
melhorar assim a qualidade de vida de toda a população. O dever de um
bom administrador é estar atento aos acontecimentos, estar cercado de
uma boa equipe administrativa e agir com rapidez na solução dos
problemas. Temos algumas prioridades urgentes a serem realizadas, tais
como: Construção do novo cemitério, novo plano de carreira, cargo e
salários dos funcionários, reestruturação administrativa de secretarias,
profissionalização do setor de saúde, projetos de criação de empregos e
rendas entre outros.
Sinto-me preparado para o desafio de administrar o Município de São
João do Ivaí, onde resido por mais de 50 anos, com a ajuda do meu
candidato a Vice Prefeito, buscando alcançar o melhor desenvolvimento
possível, bem como proporcionar a todos os moradores condições de
vida de melhor qualidade.
Este plano de governo visa apontar diversas ações, baseadas na
capacidade de gastos e investimentos, conforme a arrecadação de
recursos do município que poderão sanar ou diminuir os problemas que
impedem uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento do município
e também da região. Não há milagres na administração pública, mas há
a utilização eficaz e transparente dos recursos públicos, podem em muito
contribuir para manter a população satisfeita com os serviços de
qualidade e contribuir para o crescimento do município.
Porém o maior diferencial proposto para a administração será o
atendimento ao cidadão São Joanense com respeito e simplicidade,
deixando sempre a Prefeitura de Portas Abertas para as pessoas mais
necessitadas.
Veja abaixo as idéias e propostas:

GESTÃO PÚBLICA

“sem fiscAlizAção não existe eficiênciA nA gestão públicA.”
Luciano Lutero Lopes

 Reforma administrativa com reestruturação do número de
secretarias e departamentos condizentes com a arrecadação e
aplicação dos recursos;
 Informatização e integração de todo o sistema da prefeitura a
todas as unidades municipais facilitando a obtenção de
informações para melhor prestação de serviços aos munícipes;
 Manter em dia o funcionamento e as informações do portal da
transparência, visando à prestação de contas a toda a população;
 Estruturação do setor de licitações e implantação da central de
compras para a otimização dos recursos e controle de gastos;
 Criação do Almoxarifado Central para recebimento dos produtos e
mercadorias adquiridas através das licitações e distribuição
controlada, evitando desperdícios e desvios das finalidades das
compras.
 Revisão e adequação do IPTU municipal, com isenção e
benefícios para os mais carentes e idosos.
 Criação de um local adequado para o funcionamento do Posto de
Atendimento do Detran, com espaço disponível para acomodação
dos munícipes, com colação de cadeiras para espera do
atendimento e ainda sanitários disponíveis, bem como local
estruturado para vistoria dos veículos.

EDUCAÇÃO

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda.”
Paulo Freire

 Preparação de toda a rede municipal de ensino para a implantação
gradativa de educação semi-integral ou integral;
 Ampliação reforma e conservação dos prédios escolares de toda a
rede municipal;
 Valorização dos profissionais e trabalhadores da educação
garantindo como pagamento mínimo do piso nacional de salário;
 Criação do cargo de pedagogo para atuar no desenvolvimento do
projeto político-pedagógico das escolas, com concurso público
para efetivação;
 Revisão do plano de carreira dos professores, com atendimento
conforme disponibilização de recursos do orçamento municipal;
 Reestruturação do Departamento Municipal de Educação com
profissionais capacitados para execução dos serviços;
 Formação continuada de qualidade para todos os profissionais da
educação;
 Implementação e organização do currículo escolar;
 Formação de equipe de apoio e assessoramento da educação com
psicólogo, psicopedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e
outros;
 Projeto didático pedagógico para apoio aos alunos com defasagem
na aprendizagem;

 Implantação de laboratório de informática em toda rede municipal
com treinamento de professores e funcionários para o
funcionamento dos mesmos;
 Recriação da Biblioteca Pública Municipal, com a devolução do
prédio, bem como, sua reestruturação. Atualização do acervo e
informatização das bibliotecas municipal;
 Implantação da brinquedoteca Municipal;
 Implantação do programa de repasse mensal de recursos (Fundo
Rotativo Municipal), conforme número de alunos a todas as
escolas, para manutenção e aquisição de materiais e
equipamentos conforme as suas necessidades;
 Aquisição de novos veículos e manutenção de toda a frota do
transporte escolar com qualidade para transporte dos alunos com
segurança;
 Melhoria da merenda escolar, priorizando a qualidade e variedade
dos alimentos adquiridos diretamente do produtor rural;
 Aquisição de veículo para distribuição dos produtos da merenda
escolar;
 Manutenção das eleições diretas para escolha dos diretores das
escolas municipais;
 Criação das olimpíadas do saber como incentivo aos alunos de
destaque intelectual, visando estimular o desenvolvimento
educacional;
 Campanhas para erradicação do analfabetismo.

SAÚDE

A saúde e a alegria promovem-se uma à outrA.”
Joseph Addison

 Aquisição do Prédio do Hospital Municipal, por meio de parcerias
com o Estado e União, visando à ampliação do prédio aumentando
a capacidade de atendimento, bem como melhorias na infraestrutura, aquisição de aparelhos hospitalares e aumento de leitos;
 Buscar recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde/
Secretária Estadual de Saúde/ Emendas Parlamentares para a
Aquisição e Manutenção do Hospital Municipal, bem como
melhorias na infra-estrutura, aquisição de aparelhos hospitalares;
 Qualificação profissional referente ao processo de trabalho das
equipes, visando atendimento humanizado, pontual e resolutivo a
toda população de São João do Ivaí;
 Reestruturar e Manter as Equipe Saúde da Família / Saúde Bucal /
NASF com os profissionais exigidos por Portarias Ministeriais
como: Médico, Enfermeiro, Auxiliar/Técnico de Enfermagem,
Agentes Comunitários de Saúde, Odontologista, Técnico em
Saúde Bucal, Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicologia, cumprindo
as cargas horárias preconizadas para cada tipo de categoria
profissional ou modalidade de atendimento;
 Garantir veículos para cada Equipe Saúde da Família para que se
possa dar continuidade aos atendimentos domiciliares, bem como
a manutenção de tais veículos, garantindo assim a segurança dos
profissionais;
 Dar e manter condições de trabalho a todas as categorias
profissionais, na realização de visitas domiciliares, atendimentos
nas UBSs, com fornecimento de materiais, equipamentos, EPI’s e
uniforme para o cumprimento de suas ações planejadas pela
equipe;
 Manter, aprimorar e ampliar o atendimento Odontológico nas
Unidades Básicas de Saúde e Distritos, através do agendamento
de consultas odontológicas pelas equipes de SB, bem como
atendimento domiciliar, ações educativas nas escolas, entre outras
ações.
 Manter ações de vigilância e o controle das doenças
transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não
transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância
ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a
vigilância sanitária.
 Reabertura do Laboratório Municipal e aquisição de equipamentos
modernos para atendimento da população, disponibilizando e
ampliando os tipos de exames, a quantidade de exames ofertados,


















garantindo assim melhores condições de diagnóstico e tratamento
dos pacientes.
Garantir o direito dos Trabalhadores da Área da Saúde no que
tange ao Plano de Cargos, Carreira e Salários;
Realizar a revisão periódica do REMUME – Relação Municipal de
Medicamentos, através de uma comissão municipal de
profissionais, levando-se em conta os principais problemas de
saúde e doenças sazonais, a fim de garantir medicação para o
tratamento de doenças agudas e crônicas.
Aprimorar o fornecimento e a distribuição dos medicamentos à
população, inclusive nos Distritos, com a contratação de
farmacêuticos para realizar a distribuição de remédios nos postos
de saúdes dos mesmos, cumprindo assim a legislação pertinente e
atendendo melhor a população;
Manter a Ouvidoria Municipal, aprimorando a comunicação com os
usuários, profissionais da saúde e administração, de forma
sigilosa, oportuna;
Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde;
Efetivação de parcerias, convênios com Hospitais Regionais para
atendimento da população;
Manter convênio com Consórcio Intermunicipal de Saúde;
Manter e melhorar atendimento à Gestantes através da rede
Materno Infantil, garantindo a realização dos exames laboratoriais
e de imagem (ultrassonografia) preconizados em protocolo; bem
como garantir o transporte para a o atendimento as gestantes
encaminhadas e acompanhadas no Ambulatório de Alto Risco;
Garantir agilidade/rapidez nos agendamentos dos exames das
gestantes;
Buscar melhorias no atendimento a Saúde da População nas suas
diversas fases do ciclo de vida;
Garantir e melhorar o transporte sanitário aos pacientes que
necessitem atendimento fora do município;
Manter e ampliar Consultas de Especialidades no Município:
Cardiologia, Ginecologia, Ortopedista e Psiquiatria;

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social é política pública prevista em lei, direito de
quem dela necessitar e dever do Estado.

 Plano de carreira para profissionais da Assistência Social;
 Desenvolvimento de ações que visem à proteção em situação de
risco ou vulnerabilidade social, visando à melhoria da qualidade de
vida destes cidadãos;
 Criar cargos de Educador Social para atendimentos à crianças e
adolescentes;
 Manutenção e capacitação da equipe de atendimento
multidisciplinar com psicólogo, pedagogo, assistente social e
outros, visando apoiar e orientar as famílias atendidas na proteção
básica e especial CRAS/CREAS;
 Manutenção e ampliação no espaço do Abrigo Lar Doce Lar, junto
ao consórcio intermunicipal;
 Manutenção dos benefícios eventuais – alimentação/cesta, auxílio
funeral, enxovais para bebês, conforme lei municipal;
 Efetivar equipe do CRAS para qualificar os serviços
socioassistenciados;
 Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos –
atendendo também os distritos;
 Fortalecer a Rede de Proteção e os Conselhos Municipais com
equipe técnica para assessoria;
 Prestação de assessoria para requerer benefícios de prestação
continuada aos idosos, bem como pessoas com deficiência;
 Apoio incondicional ao Conselho Tutelar;
 Apoio a todas as iniciativas de entidades sociais através de
parcerias;
 Implantação do programa adolescente aprendiz.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

“AindA nenhumA nAção se Arruinou devido A industriA e o
comércio.“
Benjamim Flanklin

 Estruturação da secretaria municipal de indústria e comércio;
 Aquisição de terreno para implantação de novo parque industrial,
concedendo incentivos fiscais para instalação de novas empresas,
visando á geração de emprego e renda;
 Firmar parceria com o SEBRAE, associação comercial e industrial
local, para desenvolvimento de projetos e programas que
incentivem o desenvolvimento do município, visando à geração de
empregos e rendas;
 Cumprimento da lei de incentivo á pequena empresa e ao
empreendedor individual, estimulando e orientando a visão
empreendedora, gerando emprego e renda para a população;
 Apoio ao projeto São João do Ivaí cidade empreendedora através
de incentivo ao comitê gestor municipal.
 Construção de Barracão industrial visando atrair novas empresas;
 Incentivo a Associação Comercial e Comércio local para
campanhas das datas especiais de promoção de produtos como
um todo;
 Apoio irrestrito a realização da feira noturna do Município;

AGRICULTURA

“O bem-estAr do Agricultor é vitAl pArA todo o pAís.”
WILLIAM HOWARD TAFT

 Reestruturação da secretaria de agricultura com a contratação de
profissionais especializados na área;
 Incentivo ao pequeno produtor em parceria com Governo do
Estado junto ao IDR/PR – Instituto Desenvolvimento Rural do
Paraná, visando o desenvolvimento de ações e programas quem
mantenham as famílias no campo e gerem receitas para a sua
sustentabilidade;
 Monitoramento e manutenção das estradas rurais em condições de
uso para o transporte de insumos, transporte dos alunos da zona
rural e deslocamento de veículos e máquinas dos produtores;
 Firmar parceria com os produtores rurais, dentro da legislação
pertinente visando à recuperação e manutenção dos carreadores
de suas propriedades;
 Incentivo as associações comunitárias rurais para melhor
atendimento do pequeno produtor;
 Manutenção do programa compra direta do produtor e aquisição
de produtos para a merenda escolar objetivando agregar valores á
produção;
 Construção de habitações rurais em parceria com o Governo
Estadual e Federal, melhorando a qualidade de vida do pequeno
produtor rural;
 Incentivo á instalação de granjas e estufas.
 Incentivos a Feira dos Produtores Rurais realizadas aos sábados;

 Incentivos a piscicultura com a ajuda de construção de tanques;
 Parcerias com o Sindicato Rural Patronal para a realização de
cursos de formação dos filhos de agricultores, tais como JAA –
Jovem Agricultor Aprendiz entre outros;

MEIO AMBIENTE

“quem AmA preservA. preservAr o meio Ambiente é preservAr A vidA.”
Andrea Taiyoo

 Contratação de profissional especializado na área, para
desenvolver programas e projetos voltados para a proteção do
meio ambiente;
 Implantação do novo programa de coleta de lixo, projeto Recicle
Mais, que contará com os seguintes serviços:
 Coleta seletiva com separação do lixo sólido do lixo reciclável;
Adequação do aterro sanitário para recebimento do lixo sólido
e a separação do reciclável;
 Montagem da usina de compostagem que produzirá adubo
orgânico para reutilização;
 Criação da cooperativa para separação do lixo reciclável, futura
venda e redistribuição da renda;
 Aquisição de equipamento triturador das sobras de galhos de
arvores;
 Construção de um novo viveiro de mudas para o cultivo de mudas
de árvores para o plantio na Cidade e distritos, bem como
distribuição para produtores recuperarem matas ciliares e reservas
legais;
 Substituição das arvores condenadas nas ruas e avenidas do
município;



Parceria com as escolas municipais e estaduais para projetos de
orientação e implantações de programas voltados para o meio
ambiente e desenvolvimento sustentável;

ESPORTES

O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o
resultado é imediato e as transformações são surpreendentes.
Leandro Flores

 Reforma geral e conclusão do estádio olímpico com a construção
de cobertura da arquibancada, cabine de rádio, banheiros, muros e
outros;
 Manutenção e conservação de campos e quadras cobertas de todo
o município, com pintura de pisos, substituições de equipamentos
(redes de gol, redes de proteção, traves dos gols, postes e
tabelas), melhoria da iluminação e conservação dos alambrados;
 Construção do campo de futebol suíço com iluminação nos
distritos de Ubaúna, Luar e conclusão do campo suíço de Santa
Luzia da Alvorada com a construção de vestiários e sistema de
iluminação;
 Contratação de mais professores e estagiários para
desenvolvimento de escolinhas esportivas de várias modalidades,
inclusive nos distritos;
 Parcerias com as escolas estaduais para treinamento desportivo
para descoberta de novos talentos e estimulo a melhoria da
qualidade de vida dos estudantes;
 Criação do pólo municipal de voleibol na escola Tancredo Neves;
 Criação do calendário municipal de eventos esportivos com
campeonatos e competições de várias modalidades;

 Participação em todas as fases dos jogos oficiais do Estado
(JEP’S, JOJUP’S, JAP’S, JAVI’S) e outras competições a nível
regional e estadual;
 Organizar e sediar competições esportivas em todos os níveis
como forma de incentivo ao surgimento de novos talentos e
movimentação do comércio local;
 Disponibilizar espaço para atividades educativas e de lazer para a
população idosa;
 Apoio ao São João Futsal para disputa dos campeonatos da
federação paranaense de futsal;
 Apoio ao voleibol na participação em todas as fazes da liga
Paranaense de Voleibol;
 Ampliação do atendimento de atividades esportivas as pessoas da
melhor idade, bem como construção de piscina térmica para aulas
de hidroginástica e natação;
 Retomada dos jogos inter-distritos com a participação de Luar,
Santa Luzia da Alvorada e Ubaúna com várias modalidades;
 Incentivo á torneios e eventos beneficentes realizados pelas
comunidades na zona urbana e rural;
 Realização de passeio ciclístico, gincanas, dia do desafio e outros
eventos destinados ao desenvolvimento da prática esportiva e da
saúde.
 Incentivo ao ciclismo, com criação de ciclovias, e parcerias com
Associação de Ciclista de São João do Ivaí, para a participação e
realização de eventos.

CULTURA

A cultura não se herda, conquista-se.
André Malraux

 Nomeação de profissional com conhecimento da cultura e
disposição para a gestão do departamento municipal;
 Limpeza geral e solução para os problemas causados pelos
pombos no Teatro Barracão;
 Reequipar o teatro Banestado, com novo sistema de som,
iluminação e mobiliário em geral, bem como, fazer manutenção
periódica da estrutura física evitando sua deteriorização;
 Incentivo a todas as formas de expressão cultural tais como dança,
teatro, música e outras formas de artes;
 Contratação de professores ou parcerias para aulas de dança,
música e teatro;
 Parceria com as escolas estaduais para o desenvolvimento de
projetos culturais;
 Incentivo total ao desenvolvimento da fanfarra municipal, com
aquisição de instrumentos, confecção de uniformes, contratação
de instrutores capacitados e participação em eventos;
 Apoio total ao grupo municipal de folia de reis.

HABITAÇÃO

Eu habito minha casa, mas moro em meu sonho.
Ieda de Paula

 Aquisição de terrenos para construção de moradias populares
visando diminuir o déficit habitacional e realizar o sonho da casa
própria;
 Regularização fundiária dos terrenos do Jardim Ivaí, Santa
Terezinha e Distritos, através da implantação de um programa de

assessoria jurídica para obtenção dos documentos de propriedade
e registro;
 Parceria com o governo estadual (COHAPAR, programa morar
bem Paraná) e Federal (Programa Casa Verde e Amarela), para
construção de moradias na zona urbana e também na zona rural;
 Incentivo á abertura de novos loteamentos com infra-estrutura para
o crescimento do município e construção de novas moradias.

SEGURANÇA

Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas
ideias, planejamento e ação.
Ivenio Hermes

 Reestruturação do conselho municipal de segurança pública;
 Melhoria da qualidade da iluminação pública em toda a cidade
evitando locais para o desenvolvimento de atividades criminais;
 Criação ou contratação de uma guarda municipal motorizada para
vigilância noturna dos prédios públicos e apoio a policia militar;
 Participação de toda a rede municipal de ensino no programa antidrogas da policia militar, PROERD, visando prevenir ingresso de
crianças e adolescentes no mundo das drogas;
 Cobrança efetiva das autoridades estaduais responsáveis pelo
sistema de segurança pública para dotar o município de
equipamentos e pessoal suficientes para o trabalho de qualidade
nesta área;
 Parceria com o Ministério Público em ações contra a violência, uso
de drogas e crimes;
 Desenvolvimento de campanhas e atividades que estimulem o não
envolvimento de crianças e adolescentes em ações de crimes e
consumo de drogas;

 Parceria com destacamento da Policia Militar e Delegacia da
Policia Civil de atos e ações que contribuam para melhor
desempenho destas instituições;
 Reivindicar junto ao Governo Estadual a implantação de uma
patrulha rural para dar assistência aos moradores da zona rural.

SERVIDORES PÚBLICOS

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao
maior número de pessoas.
Michel de Montaigne

 Reestruturação do plano de carreira, cargos e salário de toda a
categoria do funcionalismo público municipal, visando dar
segurança à carreira dos trabalhadores públicos municipais,
conforme disposição de recursos e orçamentos e participação dos
Funcionários nas decisões;
 Capacitação dos profissionais para aquisição de novos
conhecimentos e melhoria da qualidade do atendimento;
 Implantação de café da manhã para os trabalhadores braçais da
prefeitura municipal;
 Aquisição de equipamentos de segurança, uniformes e materiais
que facilitem os serviços e proteção dos funcionários;
 Realização de concurso público transparente para contratação de
funcionários;
 Informatização de todo o sistema público administrativo, inclusive
recursos humanos, visando facilitar a execução dos serviços e a
expedição de documentos e controle da vida funcional do
funcionário público.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

Grandes obras são feitas por pessoas que não têm medo de serem
grandes.
Fernando Flores

 Reforma completa do prédio da Prefeitura Municipal, com
adequações e aquisição de mobiliários para melhor atendimento
ao cidadão;
 Construção de pavimentação asfalticas nas ruas que ainda não
possuem, bem como manutenção de toda malha viária com recape
e tapas buracos, inclusive nos distritos;
 Desentupimento e limpezas dos bueiros (boca de lobo) para
facilitar o escoamento das águas da chuvas e manutenção dos
asfaltos;
 Substituição do calçamento das principais ruas, principalmente
região central da sede, visando maior comodidade dos pedestres e
evitando acidentes;
 Construção de pavimento ecológico (parte concreto e parte grama)
nas calçadas de fronte as datas vazias;
 Construção de Passagens Elevadas, para maior comodidade e
segurança dos pedestre nos locais de maior fluxo de veículos;
 Substituição das lâmpadas da iluminação pública de vapor para
lâmpadas de LED, objetivando maior luminosidade e economia de
energia;
 Revitalização da sinalização viária através de pintura de faixa de
pedestre, área de estacionamento e instalação de placas de
sinalização;

 Revitalização da praça Duque de Caxias, com a recuperação dos
bancos, colocação de novas lixeiras, pintura e jardinagem;
 Elaboração de projeto para instalação de placas de identificação
de ruas e avenidas em toda a sede do município e distritos;
 Complementação da rede de esgoto sanitário de toda a cidade em
parceria com a SANEPAR e Governo Federal, ficando 100% de
ligações na rede;
 Aquisição e implantação de área de recreação e lazer, com pista
de caminhada iluminada e equipamento de academia ao ar livre;
 Revitalização do estacionamento do Ginásio de Esportes, com
aquisição de terreno e entrada adaptada na parte dos fundos;
 Construção do novo Cemitério Municipal para sanar de vez o
problema de sepultamento dos falecidos, com o projeto detalhado,
podendo inclusive ser construído em forma de cemitério parque.
 Reforma da Rodoviária Municipal;
 Reforma da Capela Mortuária;
 Conclusão do Portal turístico na entrada da Cidade;
 Conclusão de todas as obras paralisadas, ou só iniciadas devido
ao período eleitoral estar próximo.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ANIMAL

Invista na prevençâo, não espere a doença chegar; a saúde
preventiva faz bem às pessoas e ao meio ambiente.
Adelmar Marques Marinho

 Criação do Departamento de Zoonoses com contratação de
profissionais qualificados e construção do espaço adequado (canil)
para acolhimento e cuidados dos animais de ruas;
 Implantação de um programa de castração de animais domésticos
(gatos e cães) em situação de abandono;
 Estabelecer um programa de vacinação contra a raiva canina para
animais em situação de abandono.
 Criar programas de adoção de animais;
 Apoio e parcerias com Associação de Proteção de Animais de São
João do Ivaí.

DISTRITOS

“...cAdA um tem o dom de ser cApAz e ser feliz...”
Almir Sater

 Criação do Cargo de Diretor Distrital, que serão os representantes
do prefeito nos distritos, com contato direto com a população para
atendimento das reivindicações e administração dos serviços
prestados nos distritos, visando à descentralização da
administração pública;
 Ampliação do número de ruas com asfalto ou calçamento
poliédrico nos três distritos com construção de meio-fios e
calçadas;
 Construção de capela mortuária nos distritos de Santa Luzia da
Alvorada e Luar;
 Readequação da escola do distrito de Santa Luzia da Alvorada e
construção do muro da Escola;
 Manutenção e conservação dos postos de saúde, escolas, CEMEI,
quadra, campos, e equipamentos de transporte e limpeza pública
dos três distritos;

 Manutenção e melhoria do transporte de pacientes 24 Horas dos
três distritos;
 Manutenção e conservação e cascalhamento das ruas dos três
distritos;
 Construção de canteiros na Avenida central do distrito do Luar;
 Construção de galerias Pluviais com finalidade de escoamento das
águas nos três distritos visando a conservação das ruas
asfaltadas, bem como as cascalhadas evitando erosões;
 Manutenção e conservação das ruas das vilas rurais dos distritos;
 Implantação de escolinhas esportivas nos três distritos;
 Manutenção do transporte escolar com veículos com qualidade;
 Manutenção da gratuidade do sistema de água municipal do
Distrito de Santa Luzia da Alvorada;
 Reivindicar junto ao Governo do Estado a recuperação total da
rodovia que liga São João do Ivaí ao Distrito de Ubaúna;
 Cobrança do Governo Estadual, através do DER (Departamento
de Estradas e Rodagem), para manutenção e melhoria da estrada
que liga a sede ao distrito de Santa Luzia da Alvorada;
 Manutenção e conservação dos cemitérios dos distritos.

São João do Ivaí, 17 de setembro de 2020.

Adeilde Alves de Souza
Candidato à Prefeito

Sergio Alves do Couto
Candidato à Vice Prefeito

