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1 - SAÚDE 

 

 Desenvolver uma política de saúde eficiente, capaz de proporcionar um serviço 

de qualidade à população; 

 Manter médicos de plantão (24 horas) no hospital municipal; 

 Contratar médico especialista na área de ginecologia e pediatria,  

 Contratar dentista;  

 Implantar laboratório de análises clinica. 

 Manter Farmácia Municipal com remédio para os pacientes; 

 Aquisição de aparelho de eletrocardiograma e de ultrassonografia; 

 Reforma e ampliação do prédio do Hospital Municipal para melhor atendimento 

da população; 

 Calçamento no entorno do Hospital; 

 Disponibilização de veículo para os bairros, Embueiro, Canta Galo, Pinhal 

Grande, Distrito do Porto Espanhol e assentamento Egídio Bunetto, para o 

transporte de pacientes; 

 Implantar Posto de saúde para os bairros Emboeiro e Assentamento Egidio 

Brunetto;  

 Incentivo e apoio na qualificação dos profissionais da saúde para melhor 

atender nossos pacientes; 

 Viabilizar junto aos Governos Federal e Estadual, recursos para melhorar o 

atendimento à saúde da população; 

 Viabilizar a implantação de mais uma equipe de saúde da família rural, para 

melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. 

 Promover capacitação 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. 

 

 

 

 

 



2 - EDUCAÇÃO 

 

 Desenvolver uma educação mais eficiente, com foco na formação de indivíduos 

mais autônomos e criativos e valorizar respeitar o plano de cargos e salários 

dos servidores; 

 Dar continuidade a construção do Colégio Estadual Rio Branco ; 

 Valorizar o profissional da educação através de treinamentos continuados; 

 Melhorar a qualidade do serviço aos alunos e aos pais, através da otimização da 

infraestrutura organizacional, da qualidade do atendimento, da segurança 

escolar, dos equipamentos e dos materiais didáticos; 

 Garantir o transporte escolar e manter ônibus reserva no pátio em caso de 

problema mecânico no ônibus escolar; 

 Desenvolver um ambiente digital que permita a comunicação eficiente e a 

colaboração entre professores, alunos e pais, incentivando a participação da 

família na escola; 

 Incentivar as boas ideias, transformando-as em iniciativas inovadoras, assim 

como as boas práticas de gestão educacional; 

 Apoio na formação continuada dos professores e funcionários na rede 

municipal; 

 Construção do prédio próprio da APAE; 

 Construção do prédio da Escola no Assentamento Egidio Bruneto. 

 

 

3 - ESPORTES E LAZER 

 

 Fazer do esporte uma ferramenta educacional que contribua para a melhoria da 

saúde e do lazer dos cidadãos., com contratação de profissionais para 

treinamentos de diversas modalidades esportivas; 

 Desenvolver parcerias com clubes e associações, de forma a otimizar a 

infraestrutura esportiva instalada; 

 Manter a realização do JATS (jogos aberto dos trabalhadores), de Rio Branco do 

Ivaí; 

 Aprimorar o esporte para lazer no município, a fim de que a toda população 

tenha acesso à pratica esportiva de qualidade; 



 Investir na manutenção dos locais públicos de prática esportiva (estádio, 

quadra e ginásio poliesportivo); 

 Buscar meios para reativar a escolinha de futebol Genoma Colorado, para que 

nossas crianças tenham a oportunidade de treinar e seguir sua carreira no 

futebol; 

 Apoiar e incentivar a realização de campeonatos municipais, intermunicipais e a 

participação no JAVIS e nas demais ligas desportivas do vale do Ivaí; 

 Promover eventos para a comemoração ao aniversário do município; 

 Aquisição de mais academias ao ar livre para a sede , e também para todos os 

bairros incentivando a prática de atividades físicas; 

 Apoiar e incentivar o CTG, na realização de festas e eventos em nosso município, 

para difundir e preservar as tradições das diversas culturas; 

 Apoiar e incentivar a AABR (associação atlética beira rio), para pratica de 

esportes; 

 Incentivar caminhadas ecológicas, ciclismo, e cavalgadas. 

 

 

4 - CULTURA 

 

 Desenvolver políticas de incentivo à cultura; 

 Apoiar os eventos culturais consolidados e incentivar o desenvolvimento de 

novos projetos; 

 Estimular a parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento de 

projetos culturais; 

 Criação de prato típico da cidade. 

 

 

5 - SEGURANÇA  

 

 Desenvolver políticas de segurança pública de forma a garantir a cidade para as 

pessoas e as famílias; 

 Desenvolver parcerias para a perfeita integração das Polícias Militar e Civil para 

atendimento na área urbana e rural do nosso município . 



 Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade; 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as 

competências legais do órgão; 

 Implantar a guarda Municipal; 

 Treinar e preparar a Guarda Municipal para a efetiva e decisiva atuação como 

agentes da Defesa Civil diante das situações de emergência e calamidade 

pública; 

 

6 - Agricultura e Meio-Ambiente 

 

 Promover uma política ambiental municipal integrada com todas as ações do 

Governo Municipal; 

 Promover a educação ambiental com foco no uso racional de água e energias, na 

separação do lixo doméstico e na destinação dos resíduos sólidos; 

 Implantar coleta seletiva de lixo; 

 Construção do Aterro Sanitário; e ou fazer parceria com outros municípios para 

descarte do lixo; 

 Revitalizar os fundos de vales, parques e praças municipais; 

 Dar apoio e incentivo ao agricultor disponibilizando os implementos agrícolas 

através do departamento da agricultura; 

 Aquisição de calcário e sementes para os pequenos produtores do Município; 

 Buscar recursos junto aos Governos Federal e Estadual, com o objetivo de 

melhorar a renda de todos os nossos pequenos produtores , dando condições 

para que vivam no sistema da agricultura familiar; 

 Incentivar novas culturas no município; fruticulturas e entre outras. 

 Retornar Botijão se Sêmen para inseminação gratuita ; 

 Apoiar os produtores  com a conservação das estradas para o escoamento da 

produção; 

 Dar apoio e incentivo a feira do produtor rural para que possam vender seus 

produtos; 

 Disponibilizar os maquinários para os pequenos produtores para construção de 

bebedouro para o gado e tanques para criação de peixes; 

 Incentivar a geração de renda nas Vilas Rurais; 



 Reativar o viveiro de mudas para melhor atender os proprietários de terras do 

nosso município; 

 Buscar parceria para por em funcionamento o centro de geração e 

transformação do leite ; 

 Manter os esforços para o melhoramento genético do nosso rebanho de gado de 

corte e leiteiro, disponibilizando funcionários e doando os sêmens; 

 Cursos e treinamentos para os agricultores; 

 Criar e apoiar agroindústrias; 

 Transformação e de alimentos para agregar valor. 

 Criar cooperativas onde possa ser agregados valores a seus produtos, 

proporcionando emprego e renda as famílias coperadas. 

 Criar Centro de comercialização; 

 Incentivar criação de frango caipira em pequenas propriedades. 

 

 

7 - DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICOS 

 

 Criar políticas de desenvolvimento sustentado nos parâmetros de saúde, 

educação e desenvolvimento tecnológico que mantenha a mão de obra 

qualificada formada em nossa municipalidade; 

 Buscar parcerias com a Industria Klabin do Paraná e outras empresas; 

 Desenvolver e implementar um Plano de Desenvolvimento Industrial; 

 Promover o desenvolvimento econômico do município incentivando as 

empresas já existentes e atrair novas empresas para assim proporcionar novos 

empregos; 

 Aprimorar o desenvolvimento dos setores econômicos já consolidados no 

município; 

 Planejar e desenvolver a infraestrutura que garanta o pleno desenvolvimento 

das potencialidades do município; 

 Desenvolvimento de empregabilidade e apoio às atividades produtivas 

geradoras de trabalho, incluindo a economia social e criativa, e apoio à micro e 

pequenas empresas; 

 Consolidar Rio Branco do Ivaí como destino turístico cultural e de negócios, 

através de parcerias com a iniciativa privada; 



 Incentivar a instalação de agencia bancaria na cidade; 

 Garantir transporte intermunicipal e municipal em nosso município; 

 

8 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

 Garantir transparência nos procedimentos de aquisição de bens e serviços, 

propiciando a máxima efetividade, racionabilidade e eficácia na utilização dos 

recursos públicos; 

 Desenvolver políticas de capacitação e valorização do servidor público; 

 Ampliar o diálogo entre a administração municipal e a comunidade, respeitando 

a sua diversidade, para que o orçamento municipal expresse em sua plenitude 

as necessidades dos cidadãos riobranquenses;  

 

9 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO  

 

 Desenvolver políticas capazes de viabilizar a elevação da qualidade de vida 

através do acesso á moradia pela população de baixa renda, que participa dos 

programas habitacionais municipais;  

 Buscar junto ao governo Federal e estadual recursos para construção de rede de 

esgoto no município; 

 Construção do Portal de entrada da cidade; 

 Duplicação da ponte de entrada da cidade; 

 Desenvolver e promover a implantação de facilidades à mobilidade de ciclistas e 

pedestres;  

 Aperfeiçoar as ferramentas que garantam acessibilidade aos portadores de 

Deficiência;  

 Construção de pista de caminhada no entorno do fundo de vale e ciclovia para 

atender os praticantes de esportes; 

 Garantir infraestrutura saneamento básico, asfaltamento e calçamento de ruas 

na cidade e bairros; revitalização da praça central e construção de novas praças; 

 Construção de casas populares;  

 Documentar as casas do Projeto habitar para seus moradores; 

 Padronizar as calçadas e passeios das ruas e avenidas;  

 Calçamento para o distrito Porto Espanhol. 



10 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 Desenvolver e implementar políticas de assistência social, voltada para 

população em condições de vulnerabilidade social.  

 Aprimoramento das ações e programas da Secretaria de Assistência Social do 

Município de Rio Branco do Ivaí;  

 Geração de renda com a utilização de máquinas de costura;  

 Incentivar o projeto de confecção de tapetes de barbante;  

 Disponibilizar cursos profissionalizantes para todos para aumentar a renda 

familiar;  

 Dar apoio  as crianças de mães que recebem  programas sociais;  

 Incentivar e apoiar o grupo da melhor idade com encontros semanais, viagens e 

momentos de lazer;  

 Valorizar o trabalho realizado pelas entidades sociais empenhadas no 

atendimento social;  

 Desenvolvimento de política municipal intersetorial para o atendimento 

eficiente e dinâmico de pessoas vítimas de violência, usuários de drogas e 

idosos em situação de risco. 

 

11 - SETOR RODOVIÁRIO 

 

 Desenvolver e implementar políticas públicas em sintonia com os diversos 

departamentos da prefeitura; 

 Conservação das ruas da cidade e das estradas rurais nos bairros, visando 

garantir o transporte e escoamento das lavouras; 

 Construção de bebedouros e tanques para criação de peixes com parceria do 

departamento da agricultura; 

 Manter pontes e bueiros, bem como construí-los ; 

 

 

 
 
 
 
 
 


