
PLANO DE GOVERNO A PREFEITO DE RIO BOM PELO PARTIDO CIDADANIA 23 

1 - Saúde: Contratação de um pediatra, obstetra e médicos atendendo aos finais de 
semana também. 

2 - Educação: Melhorias nas escolas, reformas, bem como trazer mais cursos 
profissionalizantes para os jovens aprendizes. 

3 - Cultura e Turismo: Aquisição de melhorias no lago, como pedalinhos, parquinhos 
enfim revitalizar a estrutura total do local e incentivar outros lugares fortes em Rio Bom, 
que sirvam como outros pontos de lazer e turismo, como por exemplo o salto, a ponte do 
loterio, enfim uma variedade de locais. 

4 – Segurança: Implantação de uma guarda municipal, planejamento com a polícia militar 
para que tenhamos mais efetivos, para melhor segurança de nossa cidade. 

5 – Esporte: Voltar a incentivar o esporte com a volta das escolinhas, os campeonatos 
regionais, no qual o atrativo de gente e público era muito grande. 

6 - Estradas: Solicitação junto ao governo do Paraná para deliberação da estrada que liga 
Rio Bom a Apucarana, via São Domingos. E continuidade frequente com um plano mais 
organizado para melhorias de nossas estradas secundarias que precisam de várias 
manutenções. 

7 - Empregos: Buscar empresas e parceiros para trazer empregos em nossa cidade, no 
qual temos muitos barracões disponíveis, mas que ainda falta aquele parceiro com 
incentivos para gerar empregos em nossa cidade. 

8 - Transporte: Renegociar com a nordeste a volta do transporte público, no qual 
sofremos muitas reclamações, pois a população não consegue ir e vir devido a falta desse 
transporte, que por sinal, muito útil e necessário em nossa cidade. 

9 - Moradia: Buscar junto a Cohapar o encaminhamento das casas populares já Pré 
encaminhadas para a construção, o mais rápido possível, bem como buscar junto ao 
Governo do Estado mais recursos para novos projetos de casas populares. 

10 – Laser: A volta mais imediata dos eventos em nossa cidade com mais apoio e incentivo 
para os organizadores. 

 


