Turismo
 Conjunção com o lazer e o esporte para criar eventos anuais de
turismo, com micro e macro eventos, para criar 12 (doze) eventos
anuais para atrair pessoas de outros municípios, destacando-se as
seguintes propostas:
 Manter a festa anual do colono;
 Desafios regionais de joguinhos;
 Incentivo à promoção de evento anual de trilheiros ou MotoCross e
moto-passeio.
 Incentivo à promoção de eventos do CTG;
 Campeonato intermunicipal de futebol;
 Desafio de ciclismo;
 Incentivo a atrair grupos de cavalgadas;
 Festival anual de música;
 Festival de música gospel;
 Encerramento do ano com Festival anual Natalino;
 Incentivos a diversas festas como Stantich.
 Promover o Turismo Rural;
Lazer
 Revitalização do módulo esportivo
 Criação de praça de convivência no centro do município;
 Promover, apoiar e melhorar o atendimento ao grupo da 3.a idade,
oportunizando viagens e passeios de integração.
Saúde
 Reestruturar as Equipes do ESF (Equipe de Saúde da Família)
criando programa Remédio em Casa;
 Ampliar os itens de medicamentos controlados gratuitamente à
pacientes com doenças crônicas, inclusive com entrega à domicílio;
 Melhorar e Ampliar, através de convênio com o Nosso Hospital, o
Pronto Atendimento (emergência);
 Ampliar e Melhorar os Programas de Combate ao Câncer,
Hipertensão, Diabetes, Desnutrição e doenças crônicas;

 Implantar o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida
principalmente voltado à prevenção de doenças, com palestras e
campanhas para todas às faixa etárias;
 Ampliação do incentivo financeiro ao hospital;
 Renovação da frota da Saúde;
 Fornecimento de lanches aos pacientes transportados para outras
cidades;
 Capacitação para profissionais de saúde;
 Implementação do Plano de Saneamento;
 Ampliar o atendimento odontológico nas comunidades,
especialmente no que diz respeito à prevenção dentro das escolas.
 Criar Fundo Municipal para a saúde destinada a bancar exames não
cobertas pelo SUS.
 Manter ambulância UTI móvel de Plantão 24h.
Agricultura
 Incentivos Financeiros à Agricultura Familiar através das
Associações de Agricultores;
 Ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada;
 Incentivo à implantação de Agroindústrias que absorvam e
industrializem em Rio do Campo a nossa produção agrícola,
agregando maior valor ao produto;
 Conceder Subsídios para os insumos básicos necessários ao
aumento da produção e da lucratividade do agricultor;
 Através das associações, disponibilizar profissional ambiental
através de convênios e parcerias para assessoria e projeto para os
agricultores;
 Viabilização da licença de comercialização do chamado Selo de
inspeção municipal, inclusive para realização de feira livre no
município;
 Fornecer a maior gama de incentivos técnicos, financeiros e
administrativos para os agricultores;
 Manter e ampliar buscando a redução de custo para o programa de
distribuição de calcário.
Indústria e Comércio

 Ampliar e melhorar os Incentivos Fiscais, Econômicos e de Infra
estrutura necessária à ampliação e implantação da Indústria,
oportunizando a Geração de Emprego e Renda, sempre priorizando
as já existentes;
 Fortalecer o Comércio e o Setor de Serviços local de forma que este
possa crescer e se desenvolver, através de incentivos ao
consumidor e a mão-de-obra local;
 Implantação e implementação do Centro de Treinamento e
Qualificação de mão-de-obra, para a Indústria, Comércio e Serviços,
visando capacitar e valorizar a mão-de-obra local;
 Priorizar as compras, contratações, serviços e obras, para o Setor
Público Municipal, no comércio local, obedecendo ao disposto na
legislação vigente;
 Implementar e Intensificar a fiscalização eficiente, inclusive finais de
semana, aos vendedores ambulantes;
 Construção de galpões industriais para incubar empresas geradoras
de empregos no município, com isenção de aluguel e impostos nos
primeiros anos;
 Incentivos fiscais para empresas geradoras de empregos no
município;
 Disponibilizar treinamentos, qualificação e frofissionalização no
ramo têxtil em parcerias com empresas locais;
Educação
 Garantir a valorização permanente dos Profissionais do Magistério
através da atualização anual o Piso Básico da Educação como
também a disponibilidade de cursos continuados e palestras da
atualização permanente de todos os profissionais da Educação;
 Fornecimento de Uniforme, Material Escolar, Didático e Pedagógico
Atualizado à Alunos, professores e Escolas;
 Fornecimento de Merenda Escolar de Qualidade inclusive ampliação
dos itens Produzidos pelos nossos agricultores;
 Melhoria e ampliação dos espaços e das Instalações da rede escolar
com a implementação e melhoria de espaços para lazer e esportes
dos alunos;

 Renovação constante da Frota do Transporte Escolar Municipal,
oferecendo mais segurança aos alunos, inclusive com monitores
para acompanhar as crianças do ensino infantil;
 Implementar e aumentar o valor do Bolsa Transporte à todos os
alunos que cursam Graduação, Pós-Graduação, Especialização e
Doutorado em outros municípios;
 Construir e ampliar creches, garantindo novas vagas para
atendimento de 100% da população e aumentar horário de
atendimento, inclusive atendendo as crianças durante as férias
escolares para mães que trabalham o ano inteiro;
 Fortalecer o Programa de Educação de Jovens e Adultos;
 Criação de quadras cobertas nas dependências do Centro
Educacional;
Cultura
 Realização de eventos musicais resgatando os talentos da terra;
 Promover anualmente encontros e gincanas culturais entre escolas
e comunidades;
 Estimular e promover junto à comunidade a formação de grupos
musicais (bandas), grupos de danças folclóricas e de teatro;
 Implantação e construção do museu histórico do município;
 Ampliação de espaço adequado para cursos variados;
 Promover encontro de Corais, Clube de Mães e outros;
Esportes
 Apoio a associações de jovens, especialmente as voltadas ao
esporte;
 Viabilizar a participação de atletas em competições municipais,
regionais e estaduais;
 Realizar ampla reforma e adaptação no ginásio de esportes;
 Efetuar melhorias no estádio municipal e nos campos de futebol das
comunidades;
 Construir quadras cobertas nas comunidades que não dispõem de
ginásio de esportes;
 Promover campeonatos na sede e nas comunidades para as varias
categorias de ambos os sexos das diversas modalidades esportivas:

futsal, voleibol, handebol, futebol de campo, xadrez, dominó,
canastra, tênis de mesa, bocha entre outras;
 Contratação de professores capacitados e com experiência em
todas as modalidades.
Assistência Social
 Garantir a todos os direitos sócio-assistênciais;
 Implantar políticas e programas multi religiosos que fomente o
resgate da religiosidade e os valores das famílias Cristãs, com a
participação efetiva de padres, pastores e outros líderes religiosos
em um conselho municipal;
 Disponibilizar espaço para realização de eventos religiosos, e
incentivar palestras de oradores cristãos de todas as religiões,
eventos musicais, congressos, etc.
Segurança Pública
 Implantar e implementar a unidade do ”Corpo de Bombeiros
Voluntários”, viabilizando equipamentos e treinamento para
pessoal voluntário, em parceria com o Estado de Santa Catarina;
 Implementar e estruturar a Defesa Civil, com espaço físico próprio e
equipamentos para emergências;
 Revitalizar e padronizar toda a sinalização de trânsito horizontal e
vertical bem como a sinalização indicativa de ruas, bairros,
comunidades e estradas do município;
 Instalação de câmeras de vigilância em pontos chave do centro do
município.
Serviços Urbanos e Obras
 Pavimentação de Ruas mo centro da cidade;
 Ampliação da Iluminação Pública em todo o perímetro urbano e
continuação de substituição dos refletores antigos por outros mais
eficientes;
 Viabilização e Aquisição de Terreno no centro da cidade para
Construção da Praça Pública;
 Aquisição e preparo de imóvel para construção de moradias
populares;

 Implementação de projeto paisagístico na entrada da cidade com
construção de portal;
 Construir acessos às propriedades agrícolas e manter ou melhorar
os já existentes;
 Revitalizar os pontos de ônibus já existentes e construir outros onde
houver necessidade, com padronização dos mesmos;
 Construção de pontes e pontilhões, construção de bueiros e
reabertura de estradas;
 Construção e reforma de passeio público(calçadas) em todas as ruas
já pavimentadas, buscando uma padronização com utilização da lei
da acessibilidade;
Habitação
 Adquirir terreno para construir casas populares para suprir a
demanda, tanto no centro quanto em comunidades e
especialmente próximo à área industrial;
 Efetivar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
 Disponibilizar Assessoria e Engenharia para projetos do Programa
Minha Casa Minha Vida;
Administração
 Ampliação e revisão de Isenção dos Impostos Municipais aos
Aposentados e Pensionistas e Doentes Crônicos;
 Implementação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços às empresas
do município bem como disponibilização em meio eletrônico da
Certidão Negativa Municipal e emissão de boletos dos tributos;
 Revisão salarial dos servidores públicos;
 Contratação de profissional especializado em montagem de
projetos para recebimento de recursos federais.

