PALAVRA DO AMIGO
Meu nome é Ene Benedito Gonçalves, Riobonense de coração, tenho 58 anos, casado com Marlene Norbiato
Gonçalves, pai de 3 filhas e avô de 2 netos. Já trabalhei como agricultor, caminhoneiro, eleito vereador na Câmara
Municipal de Rio Bom por dois mandatos como Vereador (1988-1992 e 1993-1996). Sou novamente Candidato a
Prefeito de Rio Bom.
Acredito que a política deva ser exercida de forma ética, imparcial e transparente, atendendo os anseios de toda
a população e visando sempre a igualdade entre todos os moradores de nossa cidade.
Nos últimos 04 (quatro) anos nossa cidade de Rio Bom deu um grande passo para o avanço e para o progresso, e
os esforços e incentivos devem continuar a serem empregados visando sempre a melhoria. A nossa cidade de Rio
Bom não deve se apequenar diante das diversas outras cidades ao nosso entorno, muito pelo contrário, temos
grandes chances e meios de fazer de nosso Município um forte polo na Agricultura e turismo rural. E para isso,
preciso do apoio de cada cidadão, para que os projetos abaixo elencados possam ser colocados em prática.
Buscamos uma democracia participativa, e não só representativa. Queremos dar ainda mais vozes às pessoas, e a
mútua troca de experiências e idéias se faz necessária para a participação efetiva em uma sociedade organizada.
Abaixo apresento à vocês algumas de minhas propostas para meu Governo, lembrando sempre, que as ideias
podem ser mudadas e readaptadas.
Conto com a ajuda de cada um de vocês para que o futuro de nossa cidade seja próspero e abundante.
Ene Benedito Gonçalves

APRESENTAÇÃO
O presente trabalho é resultado do esforço, trabalho e dedicação de uma equipe técnica, que visa o
desenvolvimento de nosso Município, buscando realiza-lo de forma mais eficiente possível.
Este plano de governo foi elaborado com a intenção de fixar o homem ao campo, bem como propiciar-lhe todas
as condições necessárias para uma vida digna no meio rural, sem deixarmos de lado a população urbana.
Visamos a melhoria nas condições de vida, moradia, saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento
social da nossa cidade.
A melhoria nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e atenção aos grupos mais vulneráveis que possuem
nosso Município é uma necessidade fugaz.
O presente plano de governo, visa o desenvolvimento da sociedade não apenas para os próximos 04 (quatro)
anos, e sim o desenvolvimento à longo prazo.
É portanto um plano visionário, audaz e desafiador que vêm de encontro ao anseio de nossos cidadãos e de
nosso povo, onde se vislumbra em um futuro muito próximo um imensurável desenvolvimento socioeconômico.
O estilo da gestão de excelência é participativo. Isso determina uma atitude gerencial de liderança que busque o
máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um e
harmonizando os interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho.
Uma gestão participativa genuína requer cooperação, compartilhamento de informações e confiança para
delegar.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcionalismo:
•
•
•
•

Regularização e adequação salarial dos profissionais da educação, de acordo com as leis vigentes;
Investir na capacitação dos docentes da Rede de Ensino Municipal;
Capacitação dos profissionais do transporte escolar;
Capacitação das cozinheiras das Escolas Municipais;

Estrutura Física das Escolas:
•
•
•
•
•
•

Melhoria na estrutura operacional das escolas, assegurando melhores condições de trabalho para os
professores e demais funcionários;
Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato;
Cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Monteiro Lobato;
Renovação do laboratório de informática no Ensino Fundamental;
Melhorar e reequipar as cozinhas dos estabelecimentos de ensino do município;
Melhorias físicas no C.M.E.I João Paulo II.

Transporte Escolar:
•
•

Melhorias nos veículos da frota de transporte escolar;
Manutenção do transporte intermunicipal de alunos universitários como forma de investir em futuros
profissionais qualificados entre os munícipes.

Ensino e Bem Estar dos Alunos:
•
•
•
•
•
•

•

Trabalhar, no ano de 2021, a recuperação de conteúdo e aprendizado que foi prejudicado no ano de 2020
por conta da situação pandêmica instaurada.
Implementar, de forma gradativa, o período integral no Ensino Fundamental;
Ampliação do acervo das bibliotecas das escolas municipais;
Manutenção do fornecimento do kit de materiais escolares;
Manutenção do fornecimento de uniforme para todos os alunos matriculados em etapa de ensino
obrigatória da Rede Municipal de Ensino;
Adequar as escolas para devido acompanhamento e atendimento psicológico e fonoaudiólogo dos alunos
que deles necessitarem;
Trabalhar programas de incentivo às atividades culturais para cidadão em idade escolar.

Parcerias:
•
•
•

Trabalhar em parceria com a Rede de Ensino Estadual para auxiliar nas demandas as quais o município
possa atender visando principalmente o combate a evasão escolar de adolescentes;
Estreitar o relacionamento com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no intuito de atender da
melhor forma possível os alunos em situação de vulnerabilidade social;
Firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer para fomentar o interesse das
crianças na prática saudável de esportes;

•

Manutenção do Programa A União Faz a Vida;

Outros Objetivos Para Melhor Servir a População:
•
•
•
•
•

Modernizar o arquivamento da documentação das antigas escolas rurais do município, com o objetivo de
preservar e facilitar a consulta de ex-alunos das mesmas;
Aquisição de uma sede estruturada para o funcionamento da Autarquia Municipal de Educação;
Reformar a e modernizar a Biblioteca Cidadã;
Construção do predio da Autarquia Municipal de Educação.
Construção do Teatro Municipal.

SAÚDE

•

Vou continuar trabalhando durante os 04 anos, e não somente em ano de eleição (no mínimo todos os 23
indicadores para prevenção e promoção da saúde em nosso município);

•

Continuar o programa de modernização ainda da frota de carros para atendimento de todos nossos
munícipes;

•

Manutenção das farmácias municipais, aumentando a oferta de medicamentos e insumos para toda a
população;

•

Continuidade do médico aos domingos (atendendo nossas necessidades na atenção básica);

•

Continuidade do projeto de médicos nas empresas, ajudando os empresários com orientações sobre
medicina do trabalhador (proteção aos seus funcionários e empregadores);

•

Continuidade das políticas públicas de saúde bucal (além dos implantes dentários, e do Projeto
OdontoSesc , para melhorar o trabalho de tratamento e prevenção da saúde bucal.

•

Implantação do Projeto da Saúde da Mulher para ampla prevenção de câncer na mulher;

•

Projeto de imediatamente em pelo menos 01 curso anual de atualização para cada setor da área de
saúde;

•

Reforma e modernizar das UBS, (de Santo Antonio e Rio), da Academia de Saúde e o PAM,

•

Criação do Centro de Integração do Idoso; um local de cuidados especiais para com os idosos de nosso
município (onde trabalharemoso lado físico e cognitivo do idoso, abarcando por exemplo: conhecimentos
sobre a informática, artes-pintura, dança, jogos educativos);

•

Modernização tenológica da saúde, criando o Tele Saúde, com a implantação de 02 a 04 consultas por
dia, para que elas ocorram via remota (internet – conforme demanda);

•

Melhoramento no atendimento dos ACS e ACE junto a população, comprando material de apoio, como
por exemplo, um programa digital novo, facilitando e otimizando o trabalho de todos.

ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONALISMO PUBLICO
•

Valorização do Servidor Público Municipal, com capacitação nas áreas específicas.

•

Promover ampla participação da comunidade na formulação e acompanhamento das políticas públicas.

•

Dar transparência aos atos públicos com ampla divulgação à comunidade.

•

Implantação de projetos voltados à formação da vida, de valores, de oportunidade do crescimento profissional
dos jovens.

•

Criação de uma administração que busque construir o crescimento e escute as sugestões das pessoas.

•

Aprimoramento da informatização dos setores públicos.

•

Política de valorização do funcionalismo público;

•

Inovação do Estatuto do Funcionário Público Municipal, bem como restruturação do plano de carreira.

•

Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores;
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
•
•
•
•
•

•
•
•

Prestar assistência técnica aos produtores rurais com enfase a melhoria da produção e renda das
famílias.
Incentivo e apoio a avicultura de corte (crianção de frangos) como incentivo de fixação do homem do
campo.
Apoio a pecuária de leite com incentivo a melhoria da genética animal, produção de silagem, manejo
adequado para melhora da renda das famílias.
Ampliar o programa de prestação de serviços (tratores e equipamentos agricolas) aos produtores rurais,
afim de melhora na qualidade de vida e renda.
Ampliação e continuidade do programa de poços artesianos como medida de levar agua a todos os
bairros, sem nenhum custo as famílias, melhorando a qualidade de vida no meio rural.
Continuidade do Programa de compra direta da merenda escolar dos produtores familiares.
Implantação do programa de melhoria de solos (calcário, adubos, entre outros insumos.), afim de
recuperação da fertilidade dos solos, melhoria na produção e renda familiar.
Implantação do programa de recuperação de minas de agua, tendo agua de qualidade, e atendendo as
necessidades das famílias.

ESPORTES E LAZER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidade da Corrida 28 de Abril, como forma de incentivar a corrida pedestre.
Desenvolver atividades esportivas como atletismo, arremesso de peso, salto a distância, dentre outros
esportes como meio de melhorar a qualidade de vida dos praticantes de esporte.
Incentivo aos grupos teatrais (escolas, igrejas e outros).
Criação de calendário para os eventos esportivos com atividades
Construção de um parquinho no distrito de Santo Antônio do Palmital.
Implantação do projeto Meu Campinho no Município.
Continuidade da marcha para Jesus.
Revitalização das festas tradicionais (Religiosas -Folclóricas Reestruturação da Festa do Aniversário do
Município).
Construção da 2.ª Etapa do Centro de Eventos.

INDUSTRIA E COMERCIO

•
•
•
•

Incentivo a compras públicas municipais, com a compra de produtos e serviços do comércio e produtores
locais.
Continuidade do convênio com o SEBRAE e o Município, a fim de desenvolver o comércio local, oferta de
cursos profissionalizantes gratuitos a todos os interessados, fazendo com que o comércio se modernize e
seja competitivo,.
Criação da associação comercial e industrial de Rio Bom.
Viabilizar recursos para a construção mais barracões indústrias, e para estimular a geração de empregos
e renda.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
•

•
•
•

Continuidade dos trabalhos do Grupo Conviver, com diversos cursos, eventos sociais, culturais e turísticos
e demais atividades na sede e no Distrito de Santo Antônio.
Incentivo e apoio as entidades filantrópicas (Lar São Vicente, APAE, entre outras).
Ampliar o programa de distribuição de cestas básicas.

URBANISMO

•
•
•
•

Ampliação do programa de asfaltamento em todas as ruas do Município e distrito de Santo Antonio do
Palmital, melhorando a qualidade de vida dos munícipes.
Melhoria e construção de calçadas na Sede e no distrito de Santo Antônio do Palmital.
Troca da Iluminação publica por led
Pavimentação do trecho da estrada de Rio Bom a Apucarana (Trecho de Rio Bom ate a ponte)

SEGURANÇA PUBLICA.

1) Ampliação do Monitoramento por câmeras.
2) Implantação da guarda municipal, visando a segurança e qualidade de vida dos cidadãos.

