PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL DO PT, PMDB, PR E PSDB – 2016
O Plano de governo que ora se apresenta apontamentos da cidade e do meio rural que
queremos. A nossa visão de futuro, de uma gestão pública democrática, transparente,
responsável, parceira, cooperativa e economicamente empreendedora.
Áreas a serem trabalhadas:
Agricultura, educação, saúde, comércio, cultura, esporte, indústria, lazer, meio ambiente,
segurança, administração, turismo e infraestrutura.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Incentivar a organização das unidades familiares de produção em grupos, associações e
cooperativas voltadas à utilização de novas tecnologias de insumos não prejudiciais à
saúde humana e meio ambiente.
- Apoiar a produção com assistência técnica nas propriedades rurais.
- Apoiar à pecuária com técnicas e manejos para diminuir os custos e gerar mais renda.
- Incentivar a produção agro ecológica.
- Investir e incentivar a piscicultura e fruticultura.
- Incentivar a bovinocultura de leite e corte.
- Incentivar o associativismo e o cooperativismo.
- Incentivar a recuperação das matas ciliares e da reserva legal.
- Incentivar a produção da agricultura familiar para o fornecimento da merenda escolar.
- Incentivo a diversificação da produção agrícola.
- Estimular e apoiar o surgimento e fortalecimento de pequenas e médias empresas
agroindústrias, com capacidade de atuar no mercado local e nacional, bem como elevar a
oferta de produtos, assegurando assim os produtos na rede escolar municipal e estadual e
programas federais.
- Continuar e ampliar o programa de comercialização da produção da agricultura familiar
inserindo nos programas federais como PAA, PNAE e outros.
- Continuar e ampliar o programa de distribuição de sementes, de adubo verde e
calcário, através de subsidio.
- Continuar a distribuição de máquinas e implementos agrícolas novos para todas as
associações de agricultores.
- Aumentar o percentual gasto na agricultura.
- Ampliar e melhorar a Feira da Agricultura Familiar com estrutura e espaço adequado.
- Ampliar o número de técnicos na Secretaria de Agricultura.

INFRAESTRUTURA
Priorizar o melhoramento das estradas rurais, com reabertura e encascalhamento,
construção de bueiros e pontes de concreto para melhorar o deslocamento e escoamento
da produção.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AQUECIMENTO DA ECONOMIA.
- Levantamento das atividades econômicas possíveis no município em parceria com
órgãos estaduais e federais.
- Dar preferência ao comércio local na aquisição de produtos pela prefeitura e na
realização de eventos.
- Fazer parceria com o governo federal através dos programas e projetos de geração de
empregos e renda.
- Incentivar a implantação de empresas industriais e agroindustriais.
- Desenvolver curso profissionalizantes públicos e com parcerias público privadas.
- Adquirir de terreno para a implantação de área industrial.
EDUCAÇÃO
Sendo o objetivo da nossa administração com visão no futuro e contribuir para a
construção de uma sociedade justa e fraterna, onde a educação pública seja popular,
democrática e de qualidade, elegemos princípios básicos como:
- Valorizar os profissionais e trabalhadores da educação, com formação continuada e
garantia do piso salarial.
- Implantar projetos que garantam a qualidade social da educação e maior tempo de
permanência dos alunos na escola através de projetos como arte, teatro, artesanato,
oficina de arte, pintura, música, dança e atividades esportivas.
- Atualizar o acervo da biblioteca das escolas.
- Construir espaços adequados para brinquedotecas nos Centros de Educação Infantil;
- Adequar todas as Instituições Educativas de acordo com a LEI Nº 10.098/2000 e
alterações (Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida).
- Ampliar o número de vagas com construção de uma Creche de acordo com as normas
exigidas;
- Acrescentar no currículo escolar a disciplina música com profissional capacitado;
- Dar continuidade apoiando igualitariamente jovens estudantes universitários;
- Adquiri ônibus Escolar;
- Construir um Ginásio Poliesportivo na Escola Municipal da Sede;
- Apoiar Universidades para implantação de cursos no município;
- Criar uma Biblioteca Itinerante (Conhecimento Móvel em todas as comunidades);
- Implantar de Hortas Escolares em parceria com a Epagri;
- Implantar de uma rede de apoio com profissionais capacitados (fonoaudióloga,
fisioterapeuta, psicóloga)
- Viabilizar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades
educacionais especiais;
- Buscar a equidade na rede municipal de ensino visando qualidade independente de suas
condições social, econômica, étnico-racial, religiosa e cultural da população;
- Incentivar e investir em práticas de Sustentabilidade;

CULTURA E TURISMO
- Ampliar os cursos oferecidos na sede e no interior.
- Construir um Galpão Cultural com diversas oficinas e atividades culturais.
- Incentivar encontros culturais em diversas modalidades (Dia Cultural em modalidades
diferentes).
- Incentivar aos Corais.
- Promover exposições culturais e históricas do município.
- Promover a integração dos corais.
- Revitalizar e ampliar da biblioteca pública.
- Construir de Concha Acústica para apresentações culturais.
- Continuar da Festa das Origens e do Colono como espaço de integração da comunidade
riocampense, aquecimento comercial, valorização da cultura, agricultura e turismo.
- Incentivar a Fanfara Municipal com a disponibilização de materiais e uniforme
adequado.

SAÚDE
- Ampliar a Distribuição de Medicamentos Controlados.
- Manter a Frota de Veículos da Secretaria de Saúde em ótimo estado de conservação e
segurança.
- Garantir repasses mensais ao Hospital de Rio do Campo.
- Manter os programas de saúde:
* Grupo de Gestantes.
* Grupo “De Bem Com a Vida”.
* Grupo de Combate ao tabagismo.
* Grupo de Diabéticos e Hipertensos.
* Grupo Mais Saúde e Menos Peso.
- Manter o Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com profissionais
de Educação Física, Nutricionista, Psicólogo e Fonoaudiólogo.
-Implantar junto ao NASF o controle de Zoonoses.
- Implantar Programa de Saúde do Trabalhador (Riscos e Danos a Saúde) em todas as
Indústrias do Município.
- Adquirir equipamentos novos e informatizar todas as Unidades de Saúde.
- Garantir atendimento universal e de qualidade para todos.
- Construção de polos de academia da saúde no interior do município.
- Ampliar campanhas municipais de combate a endemias fornecendo medicamentos e
orientação, buscando parceria com a sociedade civil organizada.
- Fortalecer as pastorais sociais e movimentos evangélicos envolvidos nas questões
sociais.
- Ampliar o programa saúde bucal.
- Melhorar e continuar a apoiar os profissionais do PSF com atendimento em todo o
município.
- Viabilizar treinamentos e capacitações aos profissionais da saúde.

ESPORTE E LAZER
- Manter os campeonatos existentes, como Torneio de Família, Campeonato de Indústria
e Comércio, Campeonato de Horários, Futsal Feminino, Moleque Bom de Bola e Bocha.
- Manter as Escolinhas de Futebol, Futsal e Voleibol.
- Apoiar as novas modalidades esportivas praticadas no município, como o Rugby, assim
como apoiar as atividades já conhecidas, como os CTG’s, Velocross, Enduros e Trilhas.
- Fortalecer a participação do Município nas Ligas Regionais de Futebol e Futsal e Jogos
da Terceira Idade.
- Ampliar os espaços recreativos e de lazer, com pistas de skates e bicicross.
- Revitalizar o Módulo Esportivo Municipal e ampliar as estruturas do Parque Municipal.
- Criar espaço adequado para o lazer da melhor idade.
- Construir espaço adequado para o lazer da Terceira Idade.

ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA
- Implantar e Modernizar Sistema de Segurança no Paço Municipal e demais espaços
Públicos Municipais.
- Reformular o Estatuto do Servidor em conjunto com os servidores.

