
 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

COLIGAÇÃO: O TRABALHO CONTINUA 

 

 

 

 

“As melhores obras realizadas por um governante não são as possíveis de 

serem inauguradas, mas são as que promovem dignidade para o povo”. 
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PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO: O TRABALHO CONTINUA 

 

Este Plano apresenta as principais propostas da candidata a prefeita Ritinha, 

vice prefeita Nilda Enfermeira e da “Coligação: O TRABALHO CONTINUA”, para a 

administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas 

foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, 

como filha, mãe, esposa, vereadora e principalmente como moradora de Kaloré. 

As propostas que neste plano serão apresentadas traduzem o anseio de uma 

gestão realmente comprometida com a população kaloreense, buscando a continuidade 

do bom trabalho feito pela gestão atual. 
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PROPOSTAS DE GOVERNO: 

EDUCAÇÃO  

 Promover a revisão do plano de carreira  e do estatuto do magistério; 

 Proporcionar cursos de capacitação para todos os profissionais do setor; 

 Ampliar o numero de vagas na educação infantil; 

 Melhoria geral (reforma) nos espaços físicos das escolas Ângelo Impossetto e CMEI da 

Mônica; 

 Ampliar o transporte para os estudantes universitários através de novos veículos e novas 

rotas; 

 Oferecer apoio psicológico, fonoaudiólogo e nutricional para os alunos, através da 

contratação de profissionais capacitados, bem como psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

nutricionista e terapeuta ocupacional; 

 Oferecer contra turno no distrito de Jussiara nas instalações da escola nova que está em 

fase de final; 

 Oferecer cursos técnicos e tecnológicos, oficinas e atividades extracurriculares no 

contra turno das escolas; 

 Disponibilizar profissionais habilitados para o atendimento aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais; 

 Priorizar a luta para que a escola do campo continue em Jussiara; 

 Através do acompanhamento de profissional capacitado, manter a merenda escolar com 

qualidade, nutritiva e fresca, com aquisição direta da agricultura familiar do município; 

 Melhorar os equipamentos usados para levar o conhecimento as crianças da rede 

municipal, com internet rápida, lousas digitais, TV’s modernas nas salas de aula e 

ambiente todo climatizado (ar condicionado); 

 Aquisição de tablet’s e computadores possibilitando o acesso a inovação e tecnologia 

para os alunos; 

 Contratação de técnicos para realização de cursos de formação aos alunos. 

 

 

SAÚDE 

 

 Informatizar totalmente a rede de saúde municipal, dando mais agilidade e modernidade 

ao atendimento, bem como a capacitação de todos os funcionários do setor; 

 Melhorias no espaço físico do hospital municipal, tais como reformas e adaptações 

sempre que necessário; 

 Ampliar a compra de medicamentos na Unidade Básica e Hospital Municipal; 

 Aquisição de um aparelho de exames hormonais para o laboratório municipal; 

 Instalação do RAIO-X que já está comprado, para realizar exames de alta precisão; 

 Reformar o antigo CEMIC de Jussiara, adaptando seu espaço para o atendimento  

psicológico, fisioterapeutico, nutricional, odontológico e assistência social para os 

moradores do distrito; 



5 
 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024                                     PREFEITA RITINHA – VICE NILDA ENFERMEIRA 

 Ampliar os dias de atendimento médico no distrito de Jussiara; 

 Manter o atendimento do CAPS as pessoas que necessitam de acompanhamento 

psicológico; 

 Continuar e promover melhorias na academia municipal, voltando-a para a população 

idosa, oferecendo a estes um acompanhamento saudável; 

 Ampliar as especialidades médicas para o atendimento da população; 

 Promover para as crianças, mulheres e idosos um acompanhamento completo com 

profissionais especializados para melhoramento da sua saúde. 

 

AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

 Manutenção das estradas e pontes rurais, deixando-as sempre em boas condições para 

um melhor escoamento da safra; 

 Troca das pontes de madeira por pontes de alvenaria; 

 Apoiar e incentivar a diversificação agrícola, como a ampliação de aviários, 

piscicultura, apicultura, floricultura e fruticultura, além da aquisição de uma retro 

escavadeira hidráulica e pá carregadeira para atender a demanda; 

 Incentivar os produtores de hortaliças e outros alimentos da agricultura familiar 

adquiridos pelo PAA e PNAE, onde continuarão sendo distribuídos nas escolas e 

demais setores municipais; 

 Capacitação do produtor rural através de cursos promovidos pelo SENAR, bem como 

Jovem Agricultor Aprendiz – JA, palestras e participação em feiras de tecnologias e 

sustentabilidade; 

 Incluir Kaloré e Jussiara no circuito rural do Vale do Ivaí, com atividades como 

caminhadas ecológicas de longas distância, ciclismo, excursões pela zona rural, 

exposição de alimentos produzidos no município e opções gastronômicas no distrito de 

Jussiara; 

 Fortalecer a agricultura familiar através do selo SUSAF-PR, incluindo o município no 

consórcio estadual, possibilitando o comércio dos produtos cultivados em mais de 200 

municípios; 

 Aquisição de novos equipamentos tecnológicos e máquinas modernas para as 

associações existentes no município; 

 Incentivar a feira do agricultor; 

 Construir um galpão para a separação e armazenamento do lixo reciclado, assim 

gerando mais empregos para a população; 

 Implantar a Coleta do lixo Rural, instalando equipamentos para receber o lixo orgânico 

e reciclado da zona rural separadamente; 

 Recuperação de minas e nascentes em parceria com a EMATER, COCARI (Olho 

D’agua), além disso, impedir a degradação das nossas águas; 

 Implantar e incentivar a coleta seletiva; 

 Buscar alternativas que melhorem o abastecimento e a qualidade da água que chega 

para consumo da população; 
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 Viabilizar a perfuração de poços artesianos nas comunidades rurais onde há escassez de 

água; 

 Realizar projetos de arborização nas ruas, com plantio de árvores que sejam adequadas 

ao espaço urbano e substituir as árvores com algum dano, que venham a colocar em 

risco a população; 

 Ampliar programas de educação e conscientização ambiental nas séries iniciais, 

incentivando a consciência ecológica desde cedo. 

 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

 Melhoria das estradas rurais, principalmente a estrada que liga Kaloré ao distrito de 

Jussiara; 

 Ampliação do serviço de iluminação pública com a instalação de luminárias de led em 

toda cidade e distrito, que trará mais segurança e economia; 

 Manutenção das galerias pluviais; 

 Construção de uma usina de captação de energia solar fotovoltaica para atender todo o 

consumo dos órgãos municipais; 

 Construção de barracão para guardar devidamente os veículos da frota municipal, 

aumentando assim sua durabilidade; 

 Suprir toda a demanda de água para a população, seja através de poços ou alternativas 

viáveis; além disso, aumentar o reservatório de Jussiara; 

 Continuar as obras de pavimentação asfáltica das ruas que ainda não receberam o 

asfalto, tanto no município quanto no distrito; 

 Construção de casas populares no município e no distrito através de projetos como Casa 

Verde Amarela do governo federal; 

 Incentivar a geração de emprego e renda, aprovando leis de incentivos e construções de 

novos barracões para atender as pequenas empresas; 

 Criar o conselho de segurança e implantar a guarda municipal; 

 Melhorias nas praças públicas sempre que se fizerem necessárias; 

 Integrar e incentivar os meios de transportes não motorizados e os tornar acessíveis; 

 Construção das calçadas ecológicas com paver, tais como as já instaladas em alguns 

pontos da cidade; 

 Revitalização do cemitério, em honra aos nossos antepassados que ajudaram a construir 

nosso município; 

 Melhoramento total das entradas da cidade com construção de dois portais. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Respeitar os direitos básicos da população; 

 Projetos que visem aumentar o apoio, acolhimento, orientação, oportunidades e 

proteção as pessoas com alta vulnerabilidade; 

 Construção de uma nova sede para o CRAS em local com melhor acesso; 

 Capacitar os jovens, através dos sistemas “S” para o mercado de trabalho; 

 Ampliar o apoio ao clube da terceira idade, incentivando a participação social dos 

cidadãos; 

 Construção do Centro do Idoso, local para os idosos passarem seus dias com atividades 

e todo acompanhamento necessário; 

 Implementar o “Frente de Trabalho” que visa incentivar o trabalho em troca de cestas 

básicas e vales; 

 Combate à exploração sexual; 

 Fortalecer ações de proteção e prevenção às mulheres vítimas de violência; 

 Implantar o programa “Cidade Acolhedora”; 

 Promover oficinas de orientação para prevenção de drogas e alcoolismo. 

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER. 

 Nova quadra de esportes para o distrito de Jussiara; 

 Opções de turismo, esporte e lazer rural, tais como caminhadas ecológicas, ciclismo e 

passeios de barco; 

 Intensificar os investimentos em esportes de diversas modalidades, como futebol, futsal, 

handebol, vôlei, jiu-jitso, danças e ginásticas; 

 Continuar com as competições nas fases estaduais a nível regionais (Piá Bom de Bola), 

trazendo atletas de vários lugares ao município, fomentando o comércio local; 

 Continuar e incentivar o Trilhão de Kaloré, que é hoje referência no estado; 

 Realização de cavalgadas e encontros onde toda renda arrecadada com gastronomia será 

revertida as causas sociais; 

 Academia da terceira idade; 

 Ampliar a academia municipal, trazendo mais equipamentos e profissionais capacitados 

para atender a população; 

 Programas de incentivo as práticas de esportes e a realização de eventos esportivos 

(passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre escolas); 

 Resgatar e manter os festejos de manifestações culturais (costelada no bafo, que é o 

prato típico da cidade, carnaval, natal, réveillon); 

 Criação do passeio turístico dentro do município, onde as pessoas poderão conhecer 

melhor as potencialidades municipais, para que apreciem nossas paisagens, divisas e 

riquezas naturais; 

 Valorizar e capacitar os atletas, artistas e as produções locais; 
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 Incentivar os campeonatos, tais como os de bocha, malha, futebol veterano, truco, 

campeonatos de fim de ano, jogos escolares e outros, usando as estruturas do município; 

 Criação do festival de show de talentos municipais; 

 Incentivo ao ciclismo na participação e elaboração de competições regionais e 

estaduais; 

 Continuar com o Miss e Mister Terceira Idade, festas de aniversário da cidade que já é 

tradição no município; 

 Manter o “Natal Iluminado” que trás muitos visitantes para a cidade e resgata o clima 

natalino nas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


