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CONJUNTO DE INTENÇÕES  

 

1- SAÚDE - um direito de todos. 
Com envolvimento dos profissionais de saúde e comunidade de maneira organizada. 

• Contração de médico pediatra. Manter e melhorar estrutura para o Programa 
Saúde da Família. Também plantonista nos dias de Segunda à Sábado. 

• Manutenção da estrutura de Saúde do Distrito de Santo Antônio do Palmital com 
contratação de mais funcionários. E médico e dentista três (3) vezes na semana 
(Segunda, Quarta e Sexta). 

• Manutenção Ampliada da oferta de medicamentos na Farmácia do PAM, inclusive 
a vacina da Gripe para toda população. 

• Manutenção de consultas e exames especializados. 

• Manutenção de vagas de exames Preventivos. 

• Cobertura em todas as regiões e setores do Município de Rio Bom com agentes 
comunitários de saúde. 

• Manutenção ao combate sistemático ao Aedes aegypti. 

• Ampliação de aparelhos e manutenção de equipe multiprofissional de saúde para 
apoio nas áreas de: Fisioterapia, Fonoaudióloga, Psicólogos, Educador Físico. E 
Instalação de cobertura aos aparelhos externos da academia de Saúde. 

• Manutenção de convênio para prevenção de câncer e mamografia. 

• Atendimento aos portadores de doenças crônicas. 

• Melhoria permanente do PAM, Unidade Básica Saúde e Posto de Saúde. 

• Aquisição de novos aparelhos e equipamentos. 

• Campanha contra o Tabagismo e Etilismo e Drogas Ilícitas. 

2 – EDUCAÇÃO -  um futuro melhor para todos. 

• Garantia de Transporte Público Universitário. 

• Aquisição de 3 (três) novos ônibus para o Transporte Escolar. 

• Manutenção e distribuição dos kits dos material escolar e uniforme. 



• Implantação de inclusão digital com laboratório de informática. 

• Saúde na Escola com exames periódicos, oftalmológicos e Saúde Bucal. 

• Criação de um programa “Minha Formatura”: Apoio ao jovem carente à 
Universidade Distância e fomentando a formação superior como forma de melhorar 
a capacitação profissional para quem escolher essa modalidade. 

• Manutenção da Democratização Escolar. 

• Valorização dos profissionais de educação e cumprimento do plano de cargo e 
Salários.  

• Priorização da Educação Especial; 

• Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Reestruturação do Grupo Conviver. 

• Apoio as Entidades Filantrópicas.  

• Apoio ao Conselho Tutelar. 

• Criação de políticas públicas priorizando a Mulher e a Família. 

• Ampliação do Atendimento do CRAS considerando as necessidades básicas da 
população e priorizando as famílias em estado de vulnerabilidade. 

Gerando emprego e renda INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

• Parceria com órgãos governamentais e de serviço para oferta de cursos 
profissionalizantes gratuitos a todos os interessados formando mão de obra. 

• Parceria com a Emater e SEAB para diagnosticar e estimular a Agroindústria 
Familiar. 

• Estimular a geração de emprego e renda: a construção de barracões; aluguel de 
espaço.  

• Incentivo e apoio aos micro e pequenos empresários para ampliação e criação de 
novos empregos. 

• Apoio e Fortalecimento das associações comercial e Industrial. 

CULTURA 

• Apoio as Comitivas de Cavalgadas; 

• Construção de Auditório para evento. 



• Apoio e valorização das festas tradicionais (Religiosas – Folclóricas, 
Reestruturação da Festa do Aniversário do Município). 

Lutar contra a escassez de MORADIAS 

• Construção de casas em convenio ou parcerias com Governos Federal e Estadual. 

• Implantar a Autarquia Municipal de Habitação, para construção de casas para 
famílias carente que não possui habitação.  

• Apoio ao programa de Habitação Rural.  

Um povo mais feliz ESPORTES – TURISMO e LAZER  

• Desenvolver o Projeto: “Gastronomia, Fé e Esporte na Natureza”. 

• Manutenção das áreas esportivas; 

• Buscar recursos junto a Secretaria Estadual do Paraná ou do Ministério do Esporte 
para iluminação do Estádio Amante Felipetto. 

• Buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal para construção de uma 
Pista de Caminhada saindo do Estádio Amante Felipetto, Rua Dr. Rebouças, Rua 
José Paulino, PR-539 até a entrada do bairro Cem Alqueires. 

• Apoio aos Eventos Esportivos. 

• Buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal. Para reestruturação do 
Campo de Santo Antônio do Palmital com arquibancadas e alambrados. 

• Fazer escritura do Parque Beija Flor (LAGO), para buscar recursos no ministério do 
Turismo para fazer os investimentos: programa meu campinho, pista de caminhada, 
parque infantil, Quiosques, Pedalinhos entre outros. 

• Criação do projeto “Pé na Bola” com escolinha de futebol de campo, futsal e 
treinamento de demais modalidades de esporte. 

Projeto “Lutando pra Vida” com incentivo a prática de artes marciais como kung Fu, 
Karatê, com foco na educação e desenvolvimento social.  

A cidade que respeita seu povo passa pela URBANIZAÇÃO:  

• Pavimentação de Imediato nos trechos das Ruas Mato Grosso, Dr. Rebouças, José 

Francisco dos Santos, Urbino Silva Novaes e Gonair Leite em Rio Bom e nas ruas 

do Distrito de Santo Antônio do Palmital. 

• Pavimentação com calçadas ecológicas (paver) na área urbana da cidade e o 
Distrito de Santo Antônio do Palmital. 



• Recape asfáltico em CBUQ nas ruas da cidade onde contém paralelepípedos.  

• Melhoramento da Iluminação Pública Municipal e substituição dos postes do 
canteiro central. 

• Criação de uma divisão de Serviços Urbanos para cuidar de modo organizado e 
planejado de todos os serviços: limpeza, trânsito, calçadas. A disposição de um 
caminhão, tratores compactos (bobcat). 

TRANSPORTES E ESTRADAS  

• Viabilizar recursos junto ao governo do estado e governo federal para conservação 
e melhorias na estrada da Cidade até a ponte do Rio Bom via Apucarana e trecho da 
rodovia PR-539 Santo Antônio do Palmital. 

• Patrolamento, cascalhamento e conservação de todas as estradas municipais, 
todos os anos iniciando os trabalhos logo após o período chuvoso. 

• Reforma e construção de pontes. 

• Transporte público diário entre Rio Bom e Santo Antônio. 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

1. Programa “LÁ NA ROÇA” que visa:  

1.1 Apoio ao preparo do solo até o plantio aos pequenos produtores. 

1.2 Poços Artesianos de maneira comunitária onde será necessário. 

1.3 Apoio a Associação Rural. 

1.4 Melhorar a gestão da Patrulha Agrícola Municipal para apoio ao pequeno 
produtor rural. 

1.5 Aquisição de um Escavadeira Hidráulica para auxílio na conservação de 
carreadores, estradas rurais e outros serviços dentro da propriedade. 

1.6 Criação de politicas para diversificação da agricultura familiar. 

1.7 Incentivar o “Compra Direta” com agricultura familiar junto aos governos Federal, 
Estadual e com participação do Município. 

2. Parceria entre a EMATER e a Secretaria Municipal de Agricultura com apoio ao 
desenvolvimento agropecuário. 

3. Ampliar o Atendimento Médico Veterinário. 

SEGURANÇA  



• Parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná e empresas de 
segurança visando melhorar a segurança em todos os sentidos. 

• Buscar autorização junto a Secretaria de Segurança Pública para usar uma parte 
do prédio, da extinta Delegacia de Polícia, para o funcionamento do projeto 
monitoramento por câmeras em pontos estratégicos na cidade. Com parceria entre 
Prefeitura, Empresa de segurança e Policia Militar. 

• Para auxilio da segurança:  aquisição de motos e veículos, rádio, celulares. 

MEIO AMBIENTE: Um ambiente saudável para gerações. 

• Reativar o Viveiro Municipal para a conservação da mata ciliar, mananciais, 
arborização urbana e rural. 

• Melhorar o Sistema de Coleta Seletiva de Lixo introduzindo novos equipamentos. 

• Destinação correta do lixo urbano. 

• Aquisição de um veículo para auxílio na poda de galhos das árvores. 

• Substituição de árvores danificadas ou doentes. 

• Campanhas que visem a preservação do meio ambiente. 

• Promover parceria com os proprietários de imóveis rurais de Rio Bom para cercar e 
proteger nascente e córregos. E apoio na recomposição de matas ciliares. 

• Melhorar a limpeza pública urbana. 

• Promover campanhas educativas para retirada de entulhos em dia específico do 
mês, com retirada e transporte feito pela Prefeitura, com objetivo de não ter a 
sensação que a cidade está suja todo ano.  

• Municipalizar o restante da mata do conhecido “Stanislau” para futuro investimento 
de lazer no local. 

• Desenvolver projeto de embelezamento dos canteiros centrais e praças. 
 
FUNCIONALISMO PÚBLICO – Compromisso com pagamento em dia. 

• Manter o pagamento, rigorosamente, ao Funcionalismo Público. 

• Manter compromissos de pagamentos, precatórios e OPVS. 

• Reestruturação e Valorização do Plano de Cargos e Salários. 

• Apoiar a implantação de uma associação para os funcionários públicos municipais. 

• Divulgação das Audiências Públicas de prestação de contas. 
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