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PREFÁCIO
Este Plano de governo apresenta as principais propostas do candidato Álvaro
Loureiro Júnior, para a administração municipal no período 2021-2024. O
conteúdo das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo
de sua trajetória de vida.

O Plano traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a
população londrinense. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se
observa um amplo desenvolvimento econômico e social. E contempla em todos os
setores ideias inovadoras que tem como eixo central a busca de parcerias com
instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal, de forma que estas
instituições possam contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Neste período, o candidato apresenta um novo Modelo de Gestão na
administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços
críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de
atuação do Governo.

No momento atual de pandemia se observa que um dos maiores anseios
da nossa população está voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao
âmbito estrutural hospitalar, pois faltam leitos de enfermaria, faltam leitos de UTI, e a
saúde pública está entrando em colapso. E não querendo que isso se repita no
futuro temos a preocupação de apresentar uma solução prática com a finalidade
de suprir uma lacuna que produziu muito desemprego na cidade de Londrina. Não
queremos que outras epidemias devastem nossa cidade novamente. Dessa forma,
pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que
juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através
das estratégias deste Plano.
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1 INTRODUÇÃO
As propostas serão descritas a seguir e serão apresentadas para as principais
áreas de foco deste Plano de Governo e consistem em um breve diagnóstico da
área, as diretrizes, as metas e os projetos que a compõem.

1.1 Diretrizes temáticas


Reconstrução do desenvolvimento sustentável. Esta é a linha mestra de todo
programa de governo e está no DNA do partido, sendo considerada
transversalmente em todos os eixos;



Educação de qualidade em tempo integral, voltada para cidadania, valores
democráticos, com fomento à inovação tecnológica, empregabilidade e promoção
da arte e da cultura para o mundo globalizado e desafiador do século 21;



Saúde de Qualidade: Ênfase em investimentos, a fim de atingir índices
superiores aos preconizados pela OMS, inclusive com ampliação de leitos em
enfermaria e UTI. Investir na construção de um HOSPITAL MUNICIPAL, que
responda aos desafios da sociedade atual com compromisso de atendimento
humanizado e profissional e eficiência na gestão; Intensificar o combate
Dengue.



Habitação mobiliada com infraestrutura integrada à mobilidade urbana.
Planejada em conjunto com a infraestrutura de educação, saúde, esporte, lazer e
áreas verdes;
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Segurança com respeito ao cidadão e à comunidade, Preparar a guarda
municipal para a modernização, com intenso uso das ações de inteligência com
esforço preventivo e com o fim de colaborar com o poder estadual e federal na
tolerância zero ao crime organizado;



Gestão enxuta, eficiente, desburocratizada, descentralizada e transparente, com
busca da inovação e redução de custos. Soluções inovadoras para a gestão da
cidade, gerando serviços de qualidade para o cidadão, fortalecendo o
comércio, a prestação de serviços e a indústria local;



Fomentar a economia com novos negócios em fontes alternativas de energia,
potencializando a biodiversidade, estimulando o empreendedorismo em produtos e
serviços ambientalmente amigáveis e criando empregos em novas fronteiras da
tecnologia.

Incentivar a modernização da economia existente, explorando as

vantagens e as riquezas da nossa terra, reduzindo as dificuldades para se
constituir empresas e fornecendo incentivo em infraestrutura e propostas de
isenção de tributos por até 10 anos para instalação de Indústrias em Londrina
que gerem empregos.


Atuar diretamente fomentando a participação da iniciativa privada na construção
da infraestrutura de transporte, energia, telecomunicações e saneamento para
criar condições ao desenvolvimento continuado, com eficiência no uso de
recursos naturais, água e energia;



Ter a qualidade de vida como base para todas as intervenções, em especial, na
melhoria do ambiente urbano, com menos poluição atmosférica e sonora, e
multiplicidade de áreas verdes, oportunidades para esportes, lazer e cultura;



Promover a exploração sustentável dos recursos naturais, priorizando a
recuperação de áreas degradadas. Fomentar ainda a redução do desperdício e
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geração de rejeitos reuso e reciclagem de matérias-primas. Estimular o manejo, o
uso racional da água, a educação ambiental e a eficiência energética;


Desenvolver a atividade Rural, bem como o Turismo Rural na perspectiva de
agregar valor ao produto. Criar condições para o produtor agregar valor aos bens
via beneficiamento e industrialização. Incentivar a produção familiar (o acesso a
terra), geração de renda e condições de vida no campo para fixar o homem no
meio rural;



Defesa intransigente da ética, boa governança, e visibilidade do ato público e
combate rigoroso à corrupção, clientelismo e outras mazelas na gestão pública.
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2 POLÍTICA
2.1 Pontos de vista e premissas do programa


O PV participou de várias eleições em Londrina. Assim, seus quadros
possuem um acervo significativo de experiência na gestão pública e uma
rede de interlocução com vários setores da sociedade.



Garantir o desenvolvimento com qualidade de vida: equilibrado com inclusão
social, respeito ao meio ambiente, aos limites da capacidade de suporte
da natureza e incorporação da sustentabilidade em todas as ações.



Realizar uma campanha eleitoral primando pela defesa de propostas e
metas, sem ofensas e críticas pessoais. Traduzir as propostas, em linguagem
acessível a todos os públicos, utilizando as redes sociais.



Considerar as inquietações sociais, visando reter o conteúdo e expectativas
das mesmas e desenhando uma perspectiva de esperança com propostas
inovadoras partindo desse aprendizado. Este processo levará em conta os
seguintes princípios:
a) Comunicação direta com o eleitor, considerando na linguagem e
conteúdo, a grande rejeição à política partidária e o descrédito moral que
a classe política enfrenta;
b) Praticar a pedagogia política objetivando incorporar o conceito de
sustentabilidade e sua evolução, aplicando-o nos diversos segmentos da
sociedade, cotidianamente;
c) Estimular a articulação entre os diversos eixos temáticos;
d) Atender demandas de todos os setores da sociedade de forma integrada
e includente.
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Os eixos que estruturam a concepção do programa contêm em si um
caminho para aprofundar debates setoriais e regionais com segmentos
específicos e a sociedade de um modo geral.



As

diretrizes

programáticas

sintetizam

aspirações

e

propostas

compartilhadas com muitos setores, incluindo independentes do PV. É um
guia flexível e sujeito ao aperfeiçoamento, como deve ser um Programa de
Governo, aglutinando ideias propostas e forças para uma nova sociedade.



Estas diretrizes darão continuidade na execução dos bons empreendimentos
e programas, partindo da premissa das melhores práticas de governança
PÚblica.
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3

EDUCAÇÃO


Educação, conhecimento e habilidade constituem patrimônio individual e
coletivo que a sociedade precisa construir e fomentar, pois promovem o
desenvolvimento econômico e social, permitem uma convivência mais
harmônica e democrática e são alicerces para a criatividade e inovação na
ciência, cultura e arte. A educação integral da primeira infância deve
envolver a família e a comunidade em um esforço ligado à comunidade para
uma educação para a cidadania plena. A educação de qualidade dever ser a
prioridade das prioridades, capacitando, valorizando e estimulando o
professor com avaliação dos resultados das atividades educativas por meio
do desempenho dos alunos, funcionários de apoio, professores e escolas,
para que haja instrumentos de cobrança, incentivo e intercâmbio. A escola,
além das atividades curriculares, com ênfase especial no domínio da língua,
da matemática e do raciocínio lógico, deve ainda incentivar o respeito aos
valores éticos, valores da família, valores éticos, ambientais, democráticos,
justiça e cultura de paz, estimular a prática esportiva.

3.1 Propostas:


Instituir o Ensino em tempo Integral gradativamente, promover a integração,
compatibilizando as especificidades culturais, regionais e patrimônio ambiental.



Estudar e definir uma política de metas para avaliação e premiação dos
professores com um plano de carreira, remuneração variável e formação
continuada.



Disseminação da educação técnica para a economia atual e para as
novas tecnologias e economia verde, adequada ao potencial e vocação
econômica locais.
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Promover a educação para a sustentabilidade, ampliar a escola de tempo
integral gradativamente, com realização de atividades externas à sala de
aula, aulas de outros idiomas, aulas de música, artes, teatro, aulas de
empreendedorismo, que integrem as disciplinas e interajam com a realidade da
comunidade em que se insere a escola. Criação de novas escolas e restauração
das atuais para melhorar áreas de prática esportiva, culturais e espaços verdes.



Disseminar

o

ensino

da

microinformática,

essenciais

num

mundo

globalizado e altamente tecnológico.


Investir na recuperação do patrimônio histórico, no fomento à arte e cultura,
preservação do folclore e artesanato, rede de museus, cinemas, teatros,
bibliotecas.
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4 SAÚDE

Saúde de Qualidade- Ampliação de leitos em enfermaria e leitos de UTI. Nossa
saúde está estagnada, uma pandemia mostrou a fragilidade do sistema. Buscar
recursos públicos federais estaduais e municipais, desenvolver parceria com
municípios vizinhos visando o compartilhamento do novo empreendimento e
ainda buscar recursos no setor privado se necessário for para Construção de um
Hospital

Municipal,

que

agregue leitos

de

UTI

e

de

enfermaria.

A

atual Maternidade será agregada ao novo Hospital que responderá aos desafios da
sociedade atual com compromisso de atendimento humanizado e profissional. Unificar
setores da saúde para dinamizar o atendimento também se mostrará necessário.

Intensificar o combate a Dengue. Trabalhar junto com o Conselho municipal de
Saúde para implementar novas diretrizes.
Central de Diagnóstico – viabilizar uma central de diagnóstico para pacientes da rede
pública municipal.
Central de Medicamentos – Com controle rigido de estoque, manter abastecida,
fornecendo remédio de qualidade para a população que mais necessita de atenção.
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5 TURISMO
5.1 Propostas
Projetos de revitalização e reconstrução de bens públicos da cidade, visando o turismo.
Investir na recuperação dos cartões postais da cidade, incentivando assim:


Estádio VGD- Construção de uma arena multiuso no local onde hoje se encontra o
estádio VGD e a maternidade municipal. Oferecendo toda a infraestrutura para
grandes eventos em nossa cidade.



Estádio do Café – Reconstrução do estádio visando oferecer ao público que ali
adentrar, conforto, segurança, lazer com qualidade, além de trazer a cidade para o
século 21. Londrina precisa de modernização.



Barragem do Lago Igapó- Restaurar a barragem, revitalizando o entorno trazendo
ao londrinense e ao turista um belo lugar para relaxar, passear com a família e
divertir-se.



Construção de Ponte- Construção de uma ponte na Av. Higienópolis, com
finalidade de atração turística, ou seja, buscar no turismo uma fonte de
arrecadação para a cidade visando à geração de emprego e renda. Oferecendo
toda a infraestrutura para grandes eventos.



Cartão Postal - Construção de monumentos como forma de atrair visitantes até
nossa cidade. Turismo será uma das bandeiras do governo municipal.



Turismo Rural – Através de parcerias público-privadas, fomentar e investir no
turismo rural, restaurando estradas, pontes, recuperando e replantando a
vegetação nativa, estabelecendo novas normas de proteção ambiental, ao mesmo
tempo em que fornece o suporte para o pequeno agricultor e a agroindústria se
desenvolverem.



Construção de observatório- Visando o turismo, além de fornecer aos alunos da
rede pública uma opção de conhecer a cidade do ponto mais alto e assim ter uma
visão panorâmica da região.
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6 MEIO AMBIENTE
6.1 Propostas
Projetos de revitalização e restauração do meio ambiente.



Promover a recomposição florestal de vegetação nativa em especial nas áreas dos
lagos. Preparar politicas verdes de incentivo e proteção de nossos mananciais.



Revitalização do Lago Igapó.



Lago Cabrinha transformado em atração turística.



Plantar árvores em toda a cidade, aprofundar estudos para plantio de árvores
frutíferas, visando o consumo de toda a população.



Reavaliar os recursos naturais disponíveis, desenvolvendo um planejamento
integrado.



Promover zoneamento ecológico.



Fomentar o uso racional da água e a educação ambiental



Proteger Fundo de Vale.



Combater despejo irregular de poluentes e esgoto em nossos Lagos.



LIXO URBANO A destinação final do lixo urbano necessita de um profundo estudo,
visto que traz ao meio ambiente um grande e nefasto prejuízo. Durante o processo
de decomposição da parte orgânica biodegradável do lixo restos de alimentos
ocorre a liberação de gases poluentes além do chorume, que polui o lençol freático.
Buscar alternativas para reduzir este impacto.

.
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7 CAAPSML

 Promover a Recomposição da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões
dos Servidores Municipais de Londrina de forma graduada, com a finalidade de
manter o sistema. O problema deve ser estudado com muita cautela para que
não exista uma quebra do Fundo. Esse é um problema que deve ser reavaliado
com toda a sociedade e com os servidores da ativa e aposentados.

Considerações finais
O Programa pauta ainda
1 A mobilidade urbana e a duplicação de vias.
2 Assistência à família a mulher e o idoso.
3 A Paz Social.
4 Apoiar a causa animal.
5 Uso de praças e parques para atividades culturais e esportivas.
6 Controlar a impermeabilização do solo.
7 Atender satisfatoriamente os distritos.
8 Ouvir atentamente a voz do povo e das entidades de classe.
9 Preservar e valorizar a História da cidade.
10 Pacificar conflitos.
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ÁLVARO LOUREIRO JÚNIOR
PARTIDO VERDE
2021-2024
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