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1. SAÚDE
 Trabalhar uma política de saúde com eficiência, proporcionando um serviço
público de saúde com qualidade e eficiência à população.
 Promover a humanização no atendimento da saúde no Município, procurando ao
longo da gestão eliminar as filas no atendimento aos pacientes, com
agendamentos, atendimento e tratamento humanizado.
 Manter a distribuição gratuita de medicamentos essenciais aos usuários do SUS.
 Reforma e reestruturação do Posto de Saúde Central (Hospital) para melhorar a
qualidade de atendimento aos usuários.
 Readequação de atendimento 24 horas no Posto Central de Saúde (Hospital).
 Reforma e reestruturação dos Postos de Saúde dos bairros para melhorar a
qualidade de atendimento aos usuários.
 Disponibilização de veículos adequados para transporte de pacientes em casos
de

urgências/emergências

nos

bairros

do

Porto

Espanhol,

Pinhal

Grande/Embueiro e Assentamento Egídio Brunetto.
 Promover capacitação e qualificação dos profissionais da saúde.
 Recomposição do quadro de cargos vagos de servidores profissionais da saúde.
 Manter convênio com os serviços do SAMU da 22º Regional de Saúde de
Ivaiporã.
 Manter parcerias com Hospitais de Média e Alta Complexidade da 22º Regional
de Saúde de Ivaiporã.
 Manter convênio com Santa Casa de Rosário do Ivaí.
 Manter convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22º Regional de
Ivaiporã, para realização de consultas em especialidades e exames a custo zero à
população.
 Manutenção e incentivo do Programa da Estratégia de Saúde da Família –
Urbana e Rural.
 Manutenção e incentivo do Programa de Saúde Bucal, organizando de maneira
resolutiva a atenção à saúde bucal por meio de ações como: atendimento
continuado, atendimento clínico nos bairros Porto Espanhol e Pinhal Grande,
além de aumento da capacidade de atendimento na região Central.

 Manutenção e incentivo da Rede Mãe Paranaense, organizando e qualificando a
atenção materno-infantil.
 Manutenção e incentivo da Rede de Urgência e Emergência, garantindo o acesso
qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência a um dos pontos
de atenção resolutivo da rede.
 Manutenção e incentivo da Rede de Saúde Mental, efetivando o cuidado à saúde
mental nos três níveis de atenção à rede.
 Implantação da Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência, articulando nos
pontos de atenção à saúde, a promoção, prevenção, assistência, adaptação e
reabilitação pra pessoas com deficiência.
 Manutenção e incentivo da Rede de Saúde do Idoso, estruturando a atenção
integral e integrada à saúde da pessoa idosa.
 Manutenção e incentivo da Política de Vigilância em Saúde, garantindo à
qualidade dos serviços prestados a população, através da identificação,
monitoramento e análises dos riscos/danos a saúde pública, com a finalidade de
intervir em tempo oportuno.
 Manutenção e incentivo do programa de Vigilância Epidemiológica.
 Captação de recursos para construção de um CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), assim como a compra de equipamentos necessários e contratação
através de concurso público de pessoal capacitado para executar as ações de
funcionalidade.
 Construção de Posto de Saúde Bairro Embueiro, assim como a compra de
equipamentos necessários e contratação através de concurso público de pessoal
capacitado para executar as ações de funcionalidade.
 Regularização de terreno no Assentamento Egidio Brunetto, através da Cessão
de Uso com finalidade da construção de um Posto de Saúde.
2. EDUCAÇÃO
 Avaliação e implementação de ações para melhoria do ensino público de Rio
Branco do Ivaí em sua totalidade.

 Melhorar a qualidade do serviço aos alunos e aos pais, através da otimização da
infraestrutura organizacional, da qualidade do atendimento, da merenda escolar,
da segurança escolar, dos equipamentos e materiais didáticos.
 Ampliação e adequação das escolas do campo, acessibilidade, renovação dos
mobiliários da sala e cozinha, utensílios domésticos, cortinas, pintura, troca de
piso, troca de vidraçarias, equipada com aparelhos audiovisuais, utensílios
domésticos, eletrodomésticos, coleção de materiais bibliográficos, mobiliários em
geral: para cozinha, salas de aulas, secretaria, brinquedoteca.
 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo
curricular

básico

e

outras

atividades

como

reforço

escolar,

ensino

profissionalizante, esporte e cultura.
 Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para
jovens concluintes do ensino médio e promover parcerias para premiação dos
alunos que mais se destacarem com bolsa para as instituições universitárias da
rede privada.
 Elaborar programas de orientação e incentivo aos jovens e adolescentes,
melhorando a oferta de cursos de informática, línguas, artes e esportes, nas
escolas públicas, conforme o Plano de Educação Municipal.
 Implantar programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento intelectual dos
alunos através da realização de concursos, competições didáticas e culturais, que
ofereçam premiações, valorizando e incentivando o educando.
 Realizar a implantação de laboratórios de informática nas escolas, com acesso a
internet.
 Enriquecer a merenda escolar, priorizando os produtos do município ou região.
 Promover a implantação, renovação e manutenção da Frota Escolar existente e
aquisição de ônibus de acordo com a demanda de alunos;
 Reivindicação da continuidade da construção do Colégio Estadual Rio Branco
junto a Secretaria de Estado da Educação, por ser uma obra da mesma.
 Construção de unidade nova da Escola Municipal Dom Pedro II em Rio Branco do
Ivaí.
 Melhorias nas estruturas físicas e equipamentos do Centro Municipal de
Educação Infantil Pequeno Príncipe e da Pré-Escola Municipal Lápis de cor.

 Reivindicação da construção de unidade para o Colégio Estadual do Campo 1º.
De Setembro e Escola Municipal do Campo Construtores do Futuro no
Assentamento Egidio Brunetto.
 Construção de quadra poliesportiva coberta no Assentamento Egidio Bruneto.
 Garantia de Transporte para os alunos que se deslocam para outros municípios
para cursar o Ensino Superior (faculdade)
 Buscar recursos juntos aos governos para construção do prédio da APAE e
aquisição de mobiliário em geral; reforma do atual prédio da APAE.
 Distribuição gratuita de uniformes e materiais escolares para alunos da rede
municipal.
 Realizar a reestruturação do Plano Municipal de Educação.
 Manter e aperfeiçoar o Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério Municipal
com apoio e valorização de todos os profissionais.
 Proporcionar cursos de capacitação, dentro das necessidades educacionais e
interesse dos educadores.
 Garantia do acesso ao transporte escolar.
 Fortalecer a parceria com a Secretaria de Estado da Educação.
3. CULTURA
 Criar o Conselho e o Fundo Municipal da Cultura.
 Criar Calendário Cultural de Rio Branco do Ivaí, contemplado as principais
atividades culturais de Rio Branco do Ivaí e Região.
 Adequar os edifícios públicos do setor ao uso de pessoas com necessidades
especiais.
 Construção da Casa da Cultura com equipamentos necessários para o seu
funcionamento.
 Viabilizar oficinas e projetos com profissionais específicos das áreas de dança,
teatro, música – canto e instrumentos, a crianças, adolescentes, jovens e idosos.
 Promover evento semanal, quinzenal ou mensal, em local apropriado, como
bailes ou feiras noturnas com apresentação musical e dança ou jogral de
crianças, favorecendo o comércio local, inclusive dos produtos agropecuários
locais.

 Promover concursos e exposições municipais, com ou sem concessão de
prêmios, fomentando a produção e possibilitando a divulgação pública de
trabalhos de qualidade produzidos.
 Incentivar publicações sobre a história do Paraná e, em especial, a história de Rio
Branco do Ivaí.
4. GESTÃO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
 Manutenção do Plano de cargos e salários para todos os servidores.
 Atualizar o Estatuto do Servidor.
 Recadastramento imobiliário no município e atualização da planta genérica de valores
imobiliários;
 Promover a revisão do Código Tributário do Município.
 Garantir acesso a toda população nos processos decisórios e de formação de estratégias
para o desenvolvimento municipal.
 Promover a modernização administrativa.
 Promover a capacitação dos servidores públicos.
 Acompanhar política setorial integrada que tenham relação com o desenvolvimento do
município;
 Elaboração do PPA/LDO/LOA com base no plano de ação e investimento.
 Implantar sistema de planejamento municipal que promova o desenvolvimento territorial de
forma organizada e equilibrada.
 Melhorar a infraestrutura básica e social; comunicação, mobilidade e saneamento na área
rural.
5. AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Construção de bebedouros e tanques para criação de peixes em todo o
Município.
 Parcerias com empresas do ramo para acompanhamento da piscicultura desde a
aquisição até a entrega do produto.

 Incentivar os pequenos produtores rurais e a agricultura familiar com projetos de
apoio e incentivo ao pequeno e médio produtor desde o preparo da terra para o
plantio até a comercialização de seus produtos.
 Estimular e fortalecer os processos de organização dos agricultores.
 Incentivar a identificação da produção agrícola.
 Adquirir equipamentos, veículos, máquinas para a garagem e o almoxarifado.
 Dar apoio a EMATER.
 Aquisição de Patrulha agrícola para atender todos os pequenos e médios
agricultores.
 Readequar a estrutura do viveiro municipal de mudas para melhor atender os
proprietários de terras do município;
 Elaborar projetos de recuperação dos solos agrícolas.
 Desenvolver programa para recuperar as matas ciliares dos cursos da água e
auxiliar o enriquecimento das manchas de vegetação nativa existentes.
 Realizar obras de proteção às nascentes e recuperação de fundo de vales.
 Estabelecer critérios de uso e ocupação do solo que garantam ocupação
adequada com relação aos recursos ambientais, principalmente nas áreas
próximas às margens dos cursos hídricos municipais.
 Promover a cidadania e a qualidade de vida da população rural.
 Contratar empresa especializada para elaboração do Plano de Desenvolvimento
Econômico Sustentável para Rio Branco do Ivaí levando em consideração a
vocação agrícola do Município.
 Fortalecimento dos elos das cadeias produtivas desde a produção até a
comercialização.
 Exploração sustentável dos recursos naturais da região.
 Aproveitamento do potencial produtivo local, tanto no que se refere aos recursos
humanos quanto à produção agropecuária e agroindustrial existente no Município.
 Cursos técnicos em parceria com empresas; Projeto Todo agricultor é
empreendedor:
 Cursos de administração voltado para agricultura - público - alvo: Famílias do
campo

 Promover estudo para identificação de meios para estabelecer sistema de controle sobre o
uso atual das terras do Município, levantar sua aptidão agrícola e estrutura fundiária,
visando o estabelecimento de políticas agrícola, tributária e de urbanização.
 Incentivar os mini e pequenos produtores rurais (agricultura familiar) no que se refere à
modernização tecnológica, capacitação técnica e à elaboração/capacitação da carta de
aptidão para a solicitação de financiamento junto aos Programas Estaduais e Federais.
 Estimular a exploração agropecuária por meio de práticas agro ecológicas através de
ações administrativas, institucionais e/ou de convênios que promovam campanhas, cursos
e outros incentivos.
 Incentivar

a

diversificação

da

produção

agrícola,

principalmente

nas

pequenas

propriedades rurais (agricultura familiar), promovendo rotação de culturas para recuperação
e manejo adequado dos solos, através do acompanhamento técnico da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Cooperativas, Iniciativa Privada e EMATER.
 Desenvolver a agricultura orgânica, promovendo a articulação e associação dos produtores
no processo de certificação da produção.
 Estimular e fortalecer os processos de organização dos produtores rurais.
 Pesquisar formas alternativas de comercialização de insumos e produtos.
 Fomentar o crédito agrícola de custeio e investimento, principalmente dos agricultores
familiares.
 Realizar parcerias com a iniciativa privada a fim de incentivar o ecoturismo e o turismo
rural.
 Incentivo para a aquisição de 100 resfriadores agrícolas para manejo de leite pelos
pequenos produtores.
 Implantação do Programa de Fertilidade da Terra (calcário, adubo, fósforo, potássio)
 Abertura de poços artesianos para dar suporte aos pequenos produtores nos bairros:
Assentamento, Alto da Serra, Cafezinho, Palmeirinha, Formosa, Rio do Tigre, Várzea
Grande, Pinhal Grande, Canta Galo e Distrito Porto Espanhol
 Aquisição de produtos para suporte de produtores orgânicos, tais como: lona plástica,
arame para estufa e cano de PVC (para hidroponia).
 Aquisição de caminhão com resfriador para o transporte da produção municipal de leite
para cooperativas.

 Incentivo para diversificação da fruticultura no município: goiaba, morango, caqui,
maracujá, laranja, limão tahiti, abacaxi, abacate.
 Incentivo para implantação de aviários de gestão integrada em parceira com
frigoríficos.
 Disponibilizar serviço terraplanagem para construção de galpões de sericultura.
 Apoio técnico para formação de Associações de Apicultores.
 Reformar e reativar o matadouro municipal.
 Apoio para construção de tanques e compra de alevinos para 400 produtores.
 Angariar fundos junto ao Governo Federal e Estadual fomento à comercialização
e industrialização da produção de piscicultura na região.
 Apoio e incentivo para Regularização Fundiária nas esferas Municipal, Estadual e
Federal
 Promover incentivos à implantação de indústrias e agroindústrias, através da
adequação dos tributos municipais para favorecer o ingresso de novas empresas
no Município (ex. ISSQN, taxas e emolumentos, etc.).
 Incentivar a instalação de indústria de farinha de mandioca na região.
 Adquirir equipamentos, veículos, máquinas para a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente: 07 Patrulhas Agrícolas Motorizadas (com trator, grade aradora, niveladora,
plantadeira, fofador, subsolador, carreta basculante, plantadeira, semeadeira de inverno e
verão, ensilhadeira).
 Adquirir 01 Furgão de coleta do leite para o Assentamento Egídio Brunetto. Adquirir 01
Caminhão para transporte de laticínio para o Assentamento Egídio Brunetto. Adquirir 1
veículo para coleta de lixo para o Assentamento Egídio Brunetto.
 Incentivo para aquisição de implementos para agricultura e manejo do leite no
Assentamento Egídio Brunetto.
 Incentivo a construção de um Viveiro de Mudas no Assentamento Egídio Brunetto
(mudas nativas e sementes Crioulas). Fornecimento de mudas nativas e frutíferas
para o reflorestamento da mata ciliar das APPS. Incentivo à produção de
orgânicos.
 Aquisição de pequenas unidades resfriadoras para armazenamento de leite
produzido no Assentamento Egídio Brunetto, sendo que cada 3 famílias utilizará
uma unidade.

 Aquisição de uma central de Resfriamento de Leite para o Assentamento Egídio
Brunetto, que consiga atender às necessidades da produção local.
6. ESPORTE E LAZER
 Readequar e reformar as instalações do Estádio Municipal Carlito Hass.
 Construir uma pista de atletismo para a prática de atividades físicas (caminhada e
atletismo)
 Construção de pistas de caminhadas em todos os Bairros, visando à saúde e bem
estar da população.
 Construção de área recreativa infantil (parques infantis) na cidade, bairros e distritos.
 Incentivar o Esporte amador (campeonatos regionais, torneios, e jogos;)
 Elaborar e implantar programa específico para construção, ampliação, reforma e
remodelação das áreas verdes, de lazer, praças e jardins existentes.
 Reestruturação e reforma da AABR.
 Garantir a realização do JATS.
 Garantir e dar apoio na participação de atletas nos Jogos Escolares e JAVIS
 Apoiar e incentivar a realização de campeonatos municipais e intermunicipais.
 Viabilizar oficinas e projetos com profissionais específicos das áreas de dança, teatro,
música – canto e instrumentos, a crianças, adolescentes, jovens e idosos.
 Construção de quadras e áreas de lazer nos bairros e no distrito.
 Construção, reformas e manutenção dos campos e quadras de futebol de todos os bairros
e no distrito do município.
 Implantação de Academias ao Ar Livre nos bairros do Assentamento, Pinhal Grande e no
distrito de Porto Espanhol.
 Revisar a função de áreas institucionais, de modo a permitir a implantação de parques e
praças nas áreas remanescentes.
 Desenvolver programas de incentivo a criança, adolescente, jovem, adulto e idoso à prática
de esportes.
 Aproveitar o potencial de lazer/recreação/esporte de escolas, ruas, praças, avenidas, e
outros espaços públicos
 Adequar os espaços públicos da cidade para que sejam multifuncionais, possibilitando o
exercício de atividades esportivas, recreacionais, culturais e de lazer.

7. TURISMO
 Viabilizar acesso aos pontos turísticos do município, tais como: área que demanda o leito
do Rio Branco, no trecho compreendido entre as fazendas Ribeirão Bonito e Parra, onde
situa-se o salto Véu de Noiva e a caverna do paranapam e outras potencialidades
municipais.
 Apoiar iniciativas particulares de abertura de estabelecimentos voltados ao turismo como:
Restaurante, Pousadas e Pesque-Pague.
 Elaborar e executar Projeto de Sinalização Turística.
 Realizar parcerias com a iniciativa privada a fim de incentivar o ecoturismo e o turismo
rural, favorecendo a publicidade.
 Criar a Cartilha Turística de Rio Branco do Ivaí, estimulando a atividade turística urbana e
rural (turismo no espaço rural – atividades agropecuárias, ecológicas, esportivas, turismo
de eventos, gastronômico, religioso e de lazer).

8. VIAÇÃO E URBANISMO
 Na política de áreas públicas aplicar a legislação que discorre sobre a melhoria da
qualidade da paisagem urbana, dentro do interesse público e vinculado às funções sociais
da Cidade.
 Transporte municipal semanal gratuito dos bairros para a Cidade.
 Fazer parcerias com empresas para reativação do transporte intermunicipal.
 Implantação da padronização de calçadas na cidade.
 Implantação e execução de projeto de arborização municipal, padronizado o
plantio de árvores adequadas para a região urbana.
 Conservação de estradas rurais, visando garantir o transporte e escoamento de
lavouras.
 Reforma e modernização da fonte luminosa da praça municipal ; Reforma e
modernização das praças públicas transformando-as em espaços de convivência
e lazer que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem
como na arborização e embelezamento;
 Investimento em pavimentação urbana.

 Implantar Plano de Saneamento Básico.
 Adequação e acompanhamento de abastecimento de água em todos dos bairros do
Município.
 Intervir junto a Sanepar para a implantação do sistema de esgotamento sanitário.
 Elaborar o plano de resíduos sólidos.
 Aquisição de um caminhão compactador de lixo.
 Aquisição de terreno e construção de barracão para separação de resíduos;
 Desativar o Lixão Municipal;
 Construção do Aterro Sanitário ou participar de Consórcios para o devido fim;
 Implantar o sistema de resíduo sólido nos bairros.
 Elaboração de plano de sinalização viária para o município.
 Reestruturação e readequação do sistema de iluminação municipal.
 Construção do Portal da cidade.

9. SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
 Implantação de sistema de monitoramento e vigilância por imagens, com
instalação de câmeras em pontos estratégicos da Cidade.
 Implantar efetivamente equipe de Guarda Municipal.
 Estabelecer parceria com a Policia Militar e Civil.
 Promover gestões junto ao Governo do Estado, no sentido de obter equipamentos
e efetivo policial compatível com as necessidades do Município.
 Intervir junto ao Governo Estadual com o objetivo de ampliar o efetivo policial e o
número de viaturas para o patrulhamento no Município, e promover uma parceria
Município/Estado para a manutenção das viaturas existentes.
 Estruturar a Defesa Civil de Rio Branco do Ivaí, através da definição de uma Sede
própria e aquisição de veículo e equipamentos necessários para atuar em áreas
de risco, em desastres naturais (enchentes, vendavais), combate e prevenção de
epidemias, incêndios e acidentes com cargas perigosas nas rodovias regionais
próximas às áreas urbanas e rurais.
 Identificar junto aos moradores das áreas consideradas de risco, acessos
possíveis para caminhões de coleta de lixo, transportes coletivos e serviços

essenciais, como ambulâncias e corpo de bombeiros, e carros pequenos, no caso
de emergências e sinistros.

10. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Reforma e adequação dos espaços físicos utilizados para os serviços sócio-assistenciais
em relação à acessibilidade universal;
 Desenvolver e programar políticas públicas de assistência social, voltada para a população
em condições de vulnerabilidade social.
 Aperfeiçoar o Projeto Construindo a Cidadania.
 Desenvolver programa de acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de
risco, mediante ações socioeducativas e preventivas, trabalhando junto às famílias,
garantindo sua integração junto à comunidade.
 Construção de sede própria para o Conselho Tutelar de acordo com as normas de
acessibilidade e que atenda às necessidades do município.
11. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Ampliação do parque industrial;
 Promover o desenvolvimento econômico do município, incentivando as empresas
já existentes.
 Valorização do comércio local visando à geração de emprego e renda.
 Incentivar a criação de pequenas empresas no município.
 Buscar a instalação urgente de uma agência bancária no município.
 Buscar parcerias para a abertura de facções de costura com objetivo da geração
de empregos.
 Apoiar iniciativas particulares de abertura de estabelecimentos voltados ao
turismo como restaurantes, pousadas, pesque-pague, etc. através de incentivos
fiscais.
 Priorizar a implantação de indústrias que incorporem mão de obra local nos
diferentes níveis de formação;
 Fomentar a implantação de agroindústrias;

 Promover incentivos à implantação de indústrias e agroindústrias, através da
adequação dos tributos municipais para favorecer o ingresso de novas empresas
no Município (ex. ISSQN, taxas e emolumentos, etc.).
 Promover a melhoria da qualificação profissional da população através de
convênios com o SINE, o SENAC, o SESI/SENAI, SENAR e outros órgãos
governamentais e não governamentais para facilitar cursos profissionalizantes
para as empresas que demandam mão de obra.
 Incentivar a instalação de indústria de farinha de mandioca na região.
 Incentivar a formalização de microempresas através de incentivos fiscais, a
melhoria da qualidade das mesmas e a capitalização em pequenos negócios.

