
INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Governo do Candidato a Prefeito NERI DO FOTO e Vice LOBINHO DO PIMBA caracteriza-se, por uma 
coligação e pelo compartilhamento real do poder com os partidos e a sociedade, pela construção de um projeto político-
administrativo que leva em conta a complexidade e de suas diferenças. Pelo exercício do diálogo e do respeito à legitimidade 
do outro e pela formação de redes de cooperação e governança, favorece uma articulação mais consistente com os partidos, e 
uma melhor articulação federativa do Governo Municipal com os Governos Estadual e Federal. 

Apenas com esta forma de Governar é possível o fortalecimento de uma rede social que, baseada em um projeto de 
desenvolvimento e na cooperação da participação da população, poderá promover a melhoria das condições de vida de nosso 
Município. 

O Plano de Governo que apresentamos sintetiza a cidade que queremos. A nossa visão de FUTURO. Uma cidade 
democrática, com gestão pública responsável, participativa, para o enfrentamento da sua problemática social, 
ambientalmente sustentável e economicamente empreendedora na Geração de Empregos e Habitação. 

 
APRESENTAMOS NOSSO PROJETO E NOSSO JEITO DE ADMINISTRAR 

 
1-ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 

COM A PARTICIPAÇÃO POPULAR TODOS TERÃO VOZ NAS DECISÕES PREFEITO, VICE, VEREADORES E A POPULAÇÃO 
- É a União do Povo para melhorar a Qualidade de Vida, pois é a população quem sabe onde, quando e de que forma esta 
carente o nosso Município. Enfim é o Povo Votando, Fiscalizando e Governando, para seu próprio FUTURO. 

 
2-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – GERAÇÃO DE EMPREGOS 
MAIS E MELHORES EMPREGOS, MAIS E MELHORES NEGÓCIOS 

- Acreditamos que uma cidade melhor e mais justa se constrói a partir do desenvolvimento e progresso acessível a todos os 
cidadãos, extinguir o clientelismo político do Serviço Público. 
- Gerar Empregos deve ser o objetivo de todo desenvolvimento econômico. Garantir a criação de mais e melhores vagas de 
emprego assegura que o munícipe tenha sua fonte de renda em sua própria cidade, onde ele passa a consumir e, com isso, 
garantir o crescimento de setores como o comércio e a prestação de serviços, gerando mais riqueza para nossa cidade. 
- Criação do Parque Industrial em local adequado onde o ramo Industrial e Comercial possa ser explorado e diversificado. 
Onde empresas se interessam em instalar gerando empregos para nossa comunidade. Mas para isso sabemos que tem que ter 
apoio e parceria da Prefeitura em área ou terreno, isenção de impostos que em troca gerariam vários empregos para a 
população, se comprometendo em admitir primeiro os moradores de São Pedro do Ivai. Assim sendo, reduziria o desemprego 
e aumentaria a oferta de empregos com salários que elevem a qualidade de vida do povo São Pedrense.  

 
3 -EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS 

A CRIANÇA DEVE ESTUDAR PARA TER ACESSO À PLENA CIDADANIA 
- Assegurar as crianças aos jovens acesso e permanência na escola até o Ensino Médio. 
- Viabilizar o Transporte aos Universitários que estudam fora do município. 
- Criar Educação em Tempo Integral com atividades de Cultura, Esporte e Ensino. 
- Valorização e aperfeiçoamento dos Membros do Magistério assegurando o acesso imediato a nível superior logo que 
comprovada a nova habilitação. 
- Integralizar todos os servidores que fazem parte da Educação Municipal na área Administrativa, Serviços Gerais, Zeladoria, e 
Transporte Escolar, para que se enquadrem no Estatuto do Magistério com seus direitos sendo respeitados conforme 
determina a Lei. 
- Implantar uma Biblioteca Virtual. 
- Doação de Uniformes e Kits de materiais a todos os alunos da rede municipal de ensino. 
- Resgatar a historia política e cultural do município com o apoio e a participação dos munícipes. 
- Estimular e promover junto a comunidade a formação de grupo musicais (bandas), grupos de danças folclóricas e de teatro. 
- Realização de eventos musicais resgatando os talentos da cidade e a realização de eventos Gospel.   
- Criar o Centro Dia do Idoso  
- Vagas noturnas na creche. 

 
4 -SAÚDE EM 1º. LUGAR  

QUE TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE, COM ATENDIMENTO IGUALITÁRIO E RESPEITO AO CIDADÃO 
- Desenvolver políticas de ação preventiva junto aos munícipes através dos médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 
agentes de saúde e pastorais. 
- Ampliar o número de consultas e exames especializados nas unidades de referência do nosso município. 
- Garantir melhor atendimento a SAÚDE, tanto na cidade, Distrito em toda Zona Rural. 
- Na nossa Administração teremos vontade de cada vez mais investir na Saúde, ampliaremos o Orçamento para o Sistema de 
Saúde, investindo na melhoria do atendimento e equipamentos, na ampliação do quadro de profissionais (Médicos, 
Enfermeiras, Dentistas) e em seu constante aperfeiçoamento profissional. 
- Na Santa Casa (Hospital) faremos uma reestruturação total para melhor atender a população, porque GENTE SAÚDAVEL É 
GENTE FELIZ. 

 



 
 

5 -POLÍTICA AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO 
A FARTURA VEM DA ROÇA. QUEM ABASTECE AS NOSSAS MESAS SÃO OS PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES AGRICULTORES. 

- Na nossa Administração os agricultores receberão apoio integral para a diversificação de culturas. Trata-se de uma Reforma 
Preventiva, que mantém o homem no campo e em suas Vilas Rurais, produzindo em sua terra e gerando fartura para toda a 
sociedade. 
- Incentivar o Agronegócio, apoiando o micro, pequeno e médio produtor, mas não esquecendo o grande produtor, pois 
poderá nos ajudar a gerar muitos empregos, através da diversificação de culturas. 
- Incentivo e orientação técnica para formação de grupos ou associações para a produção e comercialização de produtos e 
alternativas de diversificação de culturas, gerando mais empregos. 
- Criar o Comboio Rural de Máquinas onde incentivaremos a readequação e manutenção das estradas e carreadores, 
facilitando assim o escoamento da sua produção e a locomoção do agricultor e seus familiares. 

 
6 -ESPORTE É VIDA 

INTEGRAÇÃO SOCIAL COM DIVERSÃO 
- Todos nós sabemos que é de responsabilidade do Município oferecer condições de Esporte e Lazer à população. 
- Criar escolinhas de treinamento esportivo para as várias categorias e modalidades esportivas tais como: Futsal, Futebol de 
Campo, Handebol, Voleibol, Basquete, Tênis de Mesa, Atletismo em conjunto com a Educação de Tempo Integral e com o 
apoio do Comércio e Indústria da iniciativa Privada. 
- Construir Campo de Futebol Suiço no Distrito Mariza e nas Vilas Rurais promovendo campeonatos nesses locais. 
- Incentivaremos jogos municipal, regional, estadual e promoveremos núcleos de escolinhas de futebol e outras modalidades 
com profissionais capacitados para treinamentos.  
- Vamos melhorar as estruturas de todos os espaços esportivos e investir em profissionalização de técnicos para todas as 
modalidades para a juventude. Onde estes espaços serão celeiros de craques, que vão preparar uma juventude cada vez mais 
sadia, disciplinada e perseverante, livre de vícios e drogas, pois as crianças de hoje serão a maior riqueza do FUTURO de São 
Pedro do Ivaí. 
- Construção de uma Pista de Laço e Pista de Motocross, para Treinamentos e Provas Regionais. 
- Promover campeonatos na sede do Município, Distrito e Comunidades Rurais para várias categorias e modalidades 
esportivas. 
 

7 – SERVIDOR PÚBLICO 
O MAIOR PATRIMÔNIO DE UMA ADMINISTRAÇÃO 

- Respeitar e valorizar o Servidor Público. Vamos incentivar a formação da Associação e a Reorganização do Sindicato da 
Classe. 
- Implantar um Programa de capacitação continuada ao Servidor dentro de sua função para melhor desempenho, e 
crescimento profissional com melhores salários. 
- Remunerar adequadamente dentro de um Plano de Carreira eficiente e respeitar seus direitos, Reenquadrar e dar suas 
reposições salariais devidas conforme o Estatuto dos Servidores determina. 
- Realizar Estudos para viabilização de um Plano de Saúde e Vale Alimentação, para todos os Servidores Públicos Municipais. 
- Iluminação de LED na cidade. 

 
8 – HABITAÇÃO  

O SONHO DA CASA PRÓPRIA SERÁ REALIZADO 
- Propor um Programa Municipal em Sistema de Mutirão com Terreno doado do Município, repassados aos Mutuários 
Sorteados, e com parceria do Governo Federal e Estadual para construirmos casas populares de baixa renda, com uma simples 
parcela e com o Sistema de Cooperação entre os Mutuários sorteados iniciarão suas casas proporcionando uma parcela 
compatível com a realidade de nosso município. 
 

9 – SEGURANÇA  
Promover ações e investir em segurança do nosso cidadão.  

Cidade mais segura e povo bem cuidado 

 
- Apoio a Polícia Militar, no sentido de oferecer melhores condições de trabalho, alinhado a expectativa da população, a fim 
de proporcionar uma melhor segurança aos nossos cidadãos. 
- Estimular o Conselho Municipal de Segurança. 
-  Criar um programa de auxilio e prevenção de drogas dentro do contexto de nossa cidade; 
- Criação do Conselho Municipal de Trânsito, para dar maior orientação e planejamento em nosso município. 
- Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, definidos com auxílio da Polícia Militar juntamente com o 
Conselho Municipal de Segurança. 
- Criar juntamente com Municípios da Região um Consórcio de Guardas Municipais. Que terá a função de zelar pela segurança 
dos espaços públicos e de nossos munícipes. 
- Priorizar a parceria com a Policia Militar, à fim de aumentar o efetivo juntamente com o Governo Estadual. 
- Melhoria na qualidade da Iluminação Pública a fim de proporcionar melhor segurança aos cidadãos. 



 
 
 

 
10 – ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Tratar o ser humano com carinho e colaborar com o resgate da dignidade!  
Nós pensamos assim!  

Você Também? 

 
- Manutenção e apoio aos programas desenvolvidos pelo CRAS e CREAS do município, bem como apoio às entidades de cunho 
social. 
- Ampliação de parcerias com entidades de ensino profissionalizante, a fim de oportunizar às famílias de baixa renda acesso à 
profissionalização. 
- Incentivar as ações de trabalhos voluntários durante todo o ano, como a Campanha do Agasalho e demais ações.  
- Manter quadro de funcionários de acordo com o previsto em lei, intensificando ações que permitam um atendimento 
humanizado àqueles que necessitam do atendimento. 
- Manter as parcerias com entidades do município que realizam os atendimentos de assistência social. 
- Descentralizar as ações de assistência, tornando‐as mais acessíveis às comunidades dos distritos e conjuntos. 
 
 
NERI DO FOTO E LOBINHO DO PIMBA – Vão trabalhar muito nessas eleições juntamente com vocês, porque ninguém vence as 
eleições por antecipação. Mas sem deixar de alertar a população os riscos de uma politicagem feita somente no ano de 
eleição. Não venda e nem troque seu voto. 
 

NERI DO FOTO E LOBINHO DO PIMBA 
A União que esta preparada para trabalhar pela nossa cidade e junto com a população e com o apoio dos vereadores, lutarão 

por uma São Pedro do Ivaí cada vez melhor. 
 

É O POVO VOTANDO, FISCALIZANDO E GOVERNANDO, PARA SEU PRÓPRIO 
FUTURO. 

 

VEM COM A GENTE  
VOTE 55 


