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Somos Matoriquenses

Somos desta terra conhecemos sua história,
Porque a história de Mato Rico é a nossa história,
Tão qual o futuro que a reserva é o mesmo que o
nosso, Pois somos povo deste lugar.



MATO RICO LIVRE
Somos uma proposta de governo decente, ofertamos a oportunidade a população para a

realização de governo sem acordos, sem injustiças, sem perseguições, um governo

formado por pessoas que tenham liberdade para desempenhar o seu melhor papel

auxiliando na melhoria e qualidade de vida de forma direta dos cidadãos deste Município,

um governo formado por pessoa que realmente conheçam os anseios da população, e

trabalhe pelo que realmente importa na vida das pessoas, independente de crenças, cor

de pele e situação econômica e social, um governo que governe para as pessoas.

Mato Rico vai dar tudo certo, acredite!



Mato Rico Eficiente
Propomos inovações em processos, para aumentar a agilidade dos trabalhos do setores Públicos do

Município, pensando sempre na economia e boa utilização do dinheiro Público, de forma a garantir a

compliance das atividades exercidas na gestão que propomos.



Mato Rico Prático
Propomos um governo austero nas suas ações, desburocratizando a máquina pública. Acreditamos que

investimento nos diversos setores para aumentar a capacidade de produção dos servidores e secretarias,

como remuneração digna e pautada sobre plano de carreira, garantindo assim motivação e dedicação para

cumprimento das funções, além de criação de Leis e regras que norteiam principalmente os setores de

produção Agroindustrial e demais áreas, devem ser simplificadas, para garantir a produção e rentabilidade

dos produtores de diversas áreas, assim como a viabilização de mercados e parcerias para a comercialização.

Somos sucintos em nossas propostas, porque acima de tudo está nosso respeito ao Cidadão Matoriquense,

por este motivo propomos o que acreditamos ser possível em realizar para melhoria do Município.



METAS POR SETORES 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Implantação de programas de fruticultura; oferecendo assessoria técnica e logistica.

Implantação de núcleos de produção de horticultura, oferecendo assistência técnica e logística.

Valorização do comércio local, assessoramento técnico e investimento na sala do empreeendedor, com intuito de gerar linhas de

crédito ao empresários locais, realizando oficinas de negócios voltadas principalmente para a aproximação de clientes e

prestadores de serviços no setor do agronegócio, com o objetivo de criar empresas locais que prestem serviços de qualidade e

tecnologia para este setor, como execução de sistemas de irrigação, energia solar, mecânica agrícola, entre outros. gerando

emprego e melhoria nas práticas agropecuárias e empresariais.

Implantação de Parque Industrial: buscando pela instalação de empresas no Município, e incentivando a criação de empresas

locais, através de isenção de impostos e aluguel por período de consolidação. Em contrapartida cobraremos a obrigatoriedade da

contratação de funcionários residentes no município em um percentual mínimo de 90%.



METAS POR SETORES 

INFRAESTRUTURA URBANA:

Aquisição de máquina extrusora, para a fabricação de blocos tipo paver e meio fio, para pavimentação em ruas urbanas e calçadas
não pavimentadas, através de administração direta.

Convênio com os Governos Estaduais e Federais para a implantação do Programa “Papel Passado” visando a Regularização de
Lotes Irregulares dentro do perímetro urbano da Sede do Município.

Melhoria na iluminação pública, realização de compras de insumos em leilôes públicos de material elétrico possibilitando compra
com maior economia, e em locais estratégicos utilização de postes de energia solar, beneficiando de maneira positiva a economia e
meio ambiente.



METAS POR SETORES
GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA:

Elaboração dos planos de carreiras dos Funcionários Públicos Municipais, de maneira a garantir a estabilidade dos servidores.

Adoção de práticas de Compliance e Agenda 21 no dia a dia da estrutura Pública como: implantação de sistemas de pagamentos de

impostos e taxas através de boleto, transmissão ao vivo em site oficial da Prefeitura de processos licitatórios, compartilhamento de

dados dos setores administrativos nas diferentes áreas da administração pública, gerando economia de material de escritório e

agilidade nos processos, realização de projetos sustentaveis em novas obras.

Reformulação do Plano Diretor Municipal, com a atual realidade das condições do Município.

Simplificação de Legislação para produção e beneficiamento de produtos de origem vegetal e animal.



METAS POR SETORES

SAÚDE e SANEAMENTO:

Melhorias e controles nos sistemas de tratamento de esgotos, com a adoção de controle de locais pelos agentes de saúde,
disponibilidade de projetos esquemáticos de sistemas de tratamento e assistência técnica aos executores de obras, com intuito de
diminuir o problemas de propagação de doenças epidemiológicas e moscas e outros vetores de doenças.

Investimentos em equipamentos de exames e diagnósticos.

Fortalecimento do Programa Saúde da Família.

Execução de redes de abastecimento de água em localidades rurais mais densas.

Criar um programa eficiente para controle Vigilância Sanitária nas empresas estabelecidas no município.

Criação do Programa de Saúde Bucal Remota, para atendimento nas comunidades e nas escolas do município.

Ampliação do Convênio dos Consórcios de Saúde, garantindo para o população atendimento digno na Saúde Pública.



METAS POR SETORES

EDUCAÇÃO:

Garantia de equipamentos de mídias no aprendizado dos alunos da rede municipal de ensino tanto em salas de aulas como em 
ensino remoto.

Instalação de sistema de monitoramento de segurança por câmeras nas escolas, creches municipais e em onibus escolares

Equipar as bibliotecas das escolas municipais atualizando o acervo literário.
Revisão do Plano de Carreira dos Professores.

Renovar a frota de ônibus escolares visando conforto e segurança para todos estudantes.



METAS POR SETORES

EDUCAÇÃO:

Adquirir equipamentos de multimídias ( computadores, tablets, projetores, equipamentos de som e imagens) para inovação nas aulas.

Oferecer capacitação continuada aos professores e funcionários das escolas municipais buscando inovar nas metodologias de ensino.

Incentivo a projetos de leitura para toda a rede municipal com implantação de bibliotecas e melhoria nos acervos.

Capacitação de profissionais para o atendimento e contação de histórias.

Implantação de centro de informática voltado ao atendimento da comunidade, para treinamentos, educação à distância e capacitações
diversas.

Apoio a estudantes universitários para deslocamento, estágios, e acima de tudo na formação de profissionais para atuação no município.

Oferecer através de projetos e parcerias aulas de educação ambiental, geração de renda, educação financeira, empreendedorismo local,
cultura de paz e não violência, combate ao uso de drogas, combate ao trabalho exploratório e prostituição infantil.



METAS POR SETORES

AGRICULTURA e PECUÁRIA:

Conservação de estradas, limpeza de bebedouros, cascalhento de currais, serviços de terraplanagens e outros serão garantidos de 
forma gratuita a produtores rurais residentes no Município de Mato Rico.

Compromisso na continuidade de  manutenção de boa qualidade das principais estradas rurais.

Comprometimento com a busca de instalação de unidade de recebimento e secagem de grãos no Município.

Comprometimento para instalação de frigorifico no município ou em município vizinho em forma de parcerias, que possam atendero 
comércio local de carnes e produtores.

Garantia de gratuidade na prestação de serviços técnicos a pequenos proprietários rurais.

Garantia de apoio em programas de fomento aos agricultores familiares e do agronegócio , com realização de trabalhos de 
máquinas e equipamentos nas diversas áreas.

Implantação de programas e convênios com governo estadual e federal em sistema de fertilidade do solo.

Incentivos e acompanhamento no processo de associativismo e cooperativo de nossos agricultores.



METAS POR SETORES

MEIO AMBIENTE:

Contratação de mão de obra especializada para gerenciamento e acompanhamento técnico de estações ecológicas e pedidos de
licenciamento ambiental para pequenos produtores rurais e pequenos empresários.

Instalação de containers nas Unidade de Conservação, como base de apoio aos funcionários que estejam trabalhando no local.

Instalação de calhas em coberturas de prédios públicos para captação de águas de chuvas para uso em limpezas de calçadas.

Realizar projetos de educação ambiental em parceria com as escolas municipais e estaduais.

Implementar a coleta seletiva de resíduos (separação do lixo).
Apoiar a pesquisa nas unidades de conservação tendo como foco estudantes universitários do município visando formar
profissionais que aqui residam.

Revitalizar o viveiro municipal para a produção de mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais.

Implantar jardins em locais estratégicos na cidade visando melhorar a paisagem e a qualidade de vida dos moradores.

Melhorar a arborização urbana, com utilização de espécies adequadas, poda e cuidados corretos.

Fomentar a visitação ao município através do turismo rural, ecológico, caminhadas na natureza e cicloturismo.



METAS POR SETORES

ASSISTENCIA SOCIAL:

Implantação de Centro do Idoso, de forma a garantir convívio e assistência a saúde especializada e lazer;
Barracão oficina, para formação e capacitação de famílias assistidas por programas sociais, para a capacitação para o mercado de
trabalho, de forma a garantir renda familiar;
Continuidade nos programas sociais e cozinha comunitária;
Manutenção e continuidade de programas sociais junto aos Governos Estaduais e Federais.



METAS POR SETORES

ESPORTE:

Práticas esportivas que contemplem a melhor idade;
Aquisição de novas academias ao ar livre;
Realização anual de campeonato de futebol suíço com rodadas nas comunidades rurais;
Instalação do Conselho Municipal de Esporte para ouvir anseio esportivo da população;

Desenvolver atividades esportivas e culturais que atendam portadores de necessidades especiais;
Melhoria dos campos de futebol das comunidades e Sede;
Incentivo ao esporte local de todas as idades;
Construção do ginásio de esportes municipal;

Apoio aos jogos escolares e jogos abertos em todas as modalidades;
Escolinhas de futebol estendendo também aos distritos para desenvolver novos talentos esportivos;
Criação de eventos esportivos e culturais para homenagear pioneiros do município;
Fomentar as festividades locais, culturais e tradicionais do município;



METAS POR SETORES

SEGURANÇA PÚBLICA:

Engajamento e apoio ao Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças e adolescentes;

Incentivar e apoiar as ações Conselho Comunitário de Segurança, como forma de integrar a população aos órgãos de segurança
pública.



VAI DAR TUDO CERTO! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

PARTIDOS COLIGADOS MATO RICO -PR:



COLABORADORES

Candidato Prefeito: Edelir de Jesus 
Ribeiro da Silva;
Candidata Vice-Prefeita: Inez 
Gonçalves de Abreu;
Delegado: Márcio Bonfim;
Delegado: Juvenil da Luz Antunes;
Presidente CIDADANIA e Candidato a 
Vereador: João Schmura Sobrinho;
Presidente PT e Candidato a Vereador: 
Marcelo Rak;
Presidente PODEMOS e Candidato a 
Vereador : Seraphim Coelho Júnior;
Presidente REPUBLICANOS: Jorge 
Alexandre Humeniuk da Silva;
Candidata a vereadora: Raquel Selini
Candidata a Vereadora: Fabiane 
Seguro;
Candidata a Vereadora: Leila;

Candidata a vereadora: Pitú;
Candidata a Vereadora: Roseli crespim;
Candidata a Vereadora: Celia;
Candidata a Vereadora: Josi Leal;
Candidata a Vereadora: Olga
Candidata a Vereadora : Maria Helena;
Candidato a Vereador: Antonio Smokanitz;
Candidato a Vereador: Juca;
Candidato a Vereador: Marinho do Salão;
Candidato a Vereador: Hélio Lavezzo;
Candidato a Vereador: Waltão;
Candidato a Vereador: Chiquinho do Salão;
Candidato a Vereador: Michael Ortiz;
Candidato a Vereador: Manoel;
Candidato a Vereador: Evair Cano;
Candidato a Vereador: Tutessane;
Candidato a Vereador: Elias Chitko.


