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Feliz

                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;

3

POR UMA CAMPO LARGO
MAIS FELIZ

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO
MAIS FELIZ

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.



                                                           

POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
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sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;
�����������
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POR UMA CAMPO LARGO MAIS FELIZ 

A fim de que Cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenado, é necessário 

definir prioridades, evitar ações que possam trazer desperdício dos recursos público / 

dinheiro público.

Para assegurar o bem-estar da população, necessário definir os objetivos e os planos 

de governo com possibilidade de concretizar projetos que tragam mobilidade para incorporar 

os recursos do Município em prol dos projetos prioritários, facilitando a busca de novos 

recursos em todas as Esferas Públicas com deveres para o Município, cumprindo o que 

determina a Constituição e as Leis.

O Planejamento é um fundamental na Administração Pública e é, antes de tudo, uma 

atribuição do Poder Executivo. A iniciativa deve sempre partir do Prefeito, que inicia seu 

planejamento em prol do Município, bem como o monitoramento da sua execução. 

Há muitos setores da cidade que devem desempenhar o seu papel nesta história, e a 

Câmara Municipal tem papel importantíssimo, com os legitimados pelo Povo através de 

mandatos eletivos, mas também por incontáveis técnicos capacitados em muitas áreas de 

interesse público. Também as associações de moradores, conselhos e a população em geral, 

entre outros. 

Apresentar um modelo de planejamento que mobilize a cidade para cumprir, a um só 

tempo, diversos papéis diferentes e igualmente importantes, mas que tragam com eficácia 

democrática uma Gestão de Estratégia Pública atuando fortemente na governabilidade para 

todos. 

A eficácia, na medida adequada incorpora informações, legitima o compromisso do 

Gestor, com a execução por parte daqueles que participam. 

Promover a democracia, na medida em que partilha o poder de decisão entre os 

diversos setores sociais e econômicos do Município. 

Aumentando com efetividade do Governo, na medida em que aproxima a população 

do Prefeito, buscando conquistar a visibilidade e apoio dentro da comunidade.           

Por fim, lembrar que a Constituição da República do Brasil determina esse modelo, 

para um fortalecimento da descentralização e da democracia, ao prever a participação 

popular. 

Mas para que aconteça, é necessário que o Prefeito, junto com sua equipe, assuma 

um papel que mobilize de forma articulada entre os diversos setores, mantendo o bom 

funcionamento do processo de planejamento, a forma de acesso, e às informações 

municipais com as atribuições que irão caber a cada um. O Bom Gestor Governa para o Povo 

de forma indiscriminada, independe das condições sociais, e não para si, sua Família ou Ego.

PLANO DE GOVERNO - SEGURANÇA

Aumento do efetivo da Guarda Municipal – Observando os limites de 

responsabilidade fiscal, serão feitos investimentos para realizar o atendimento preventivo, 

protegendo bens e instalações públicas, auxiliando no controle do monitoramento da cidade 

com maior eficiência. Criar um "gatilho" quando necessário, visando a comunicação de forma 

específica e direta com os profissionais da Segurança Pública e também no controle de 

trânsito com maior fluidez quando oportuno; preencher, com novos concursos, o efetivo de 

Guardas Municipais, aprimorando o cronograma de capacitação e o aperfeiçoamento das 

instruções, buscando a excelência nos serviços prestados à população da Capital da Louça.

Ampliação das câmeras de monitoramento – Criação da Secretaria Municipal de 

Segurança, com o objetivo de atingir o mais alto controle e monitoramento, aumentando a 

segurança do povo Campo-larguense, investindo na aquisição de novas câmeras e totens a 

serem instaladas em um número maior em pontos estratégicos da cidade.

Adquirir mais viaturas e equipamentos - A fim de fortalecer o patrulhamento de 

todas as regiões da cidade, serão adquiridos veículos modernos e equipados, visando 

atender melhor a população na área da segurança pública.

Criação a Patrulha Comunitária - A Patrulha Comunitária apoiará as ações de 

patrulhamento ostensivo no combate à criminalidade, próximos a centros comerciais e 

equipamentos públicos, visando com isso o estreitamento das relações com a população e o 

recebimento de informes a fim de subsidiar as demais forças de segurança na área de 

inteligência.

Fortalecer o relacionamento com as Polícias - Visando ampliar o policiamento 

comunitário em toda região do Município, a Prefeitura intensificará as ações de parceria com 

as Polícias, objetivando reduzir de forma substancial a criminalidade, garantindo mais 

segurança para a população.

Fortalecimento da Defesa Civil Municipal - Com o intuito de fortalecer as ações 

preventivas, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres de 

causa natural ou não, a Município ira realizar melhorias na estrutura administrativa e 

operacional no âmbito da Defesa Civil, estimulando o voluntariado.

Descentralização da Guarda Municipal com bases móveis operacionais – Serão 

implantadas bases móveis, na modalidade de veículos adaptados e/ou fixas que possam ser 

utilizados nos bairros e distritos mais distantes. As bases móveis contribuirão na agilidade do 

atendimento das ocorrências, bem como inibindo com sua presença a ações ilícitas, agindo 

de forma preventiva, promovendo a Segurança que todos os moradores.

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE

Objetivo – Aprimorar e expandir à todos os Bairros e Distritos do Município de 

Campo Largo os serviços de saúde pública, aproximando-os dos pacientes e usuários do 

Sistema Público, com enfoque na primazia, de forma humana, buscando oferecer 

atendimento de alta qualidade, preventivamente, com intuído em recuperar a Saúde da 

população de forma constante, a valorização dos atuantes na saúde, administrando de forma 

inteligente, por conseguinte, construindo, reformando ou ampliando a infraestrutura, fazendo 

uso dos recursos cabíveis e tecnológicos em prol da Cidade e de todos que buscam 

atendimento. 

Gestão de Saúde – Através de um núcleo de saúde funcional, aprimorar a gestão, 

acompanhando os indicadores e relatórios que apontem as dificuldades do Município e seus 

Bairros, cadastrando, de forma pontual, para identificar e destacar profissionais para seus 

respectivos locais de atendimento, apurando de forma estratégica medidas que tragam 

resultados efetivos à todo grupo populacional.

SUS (Sistema Único de Saúde) � Instituir um Cadastro de Informações e e avaliações 

estratégicas na Saúde � utilizar das ferramentas e tecnologia, para congregar dados com 

mais complexidade, dadas suas importâncias e pertinências, comprometidos com a 

estabilização do melhor estado de saúde dos pacientes, enfrentar de forma legal, a busca 

pela melhor estratégia, onde se possam obter resultados importantes e efetivos para a 

população.

Acolhimento na Atenção Primária – Romper os obstáculos burocráticos quanto ao 

acesso da população neste primeiro contato, quando se busca recompor a saúde com um 

atendimento de qualidade, com profissionais comprometidos com a recuperação dos 

Pacientes, pontuando também pela celeridade nos exames que completam um diagnóstico 

eficaz e seguro, com todo o acesso a equipamentos hospitalares essenciais em número 

suficiente para cada patologia.

          Saúde Familiar – Avaliar de forma técnica com a colaboração da Família por meio de 

pesquisa, focando a saúde como um todo, tais atos preventivos poderão impedir o 

agravamento e o avanço de doenças que podem comprometer o estado clínico, se 

constatado a tempo, bem como realizar concursos para ingresso de novos profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

Laboratório – Assegurar, de forma fiscalizadora, a agilidade laboratorial nas análises 

clínicas bem como dos laboratórios conveniados, para que, de forma equânime se oportunize 

a conclusão do material e o comunicado imediato ao paciente, para nova consulta com seu 

especialista, no menor tempo possível, evitando o perecimento da Vida ou agravamento da 

doença;

Equipamentos Hospitalares – Acompanhar por meio de uma Equipe técnica de 

manutenção as condições de todos os equipamentos médicos que integram o patrimônio do 

Município por meio de um inventário e manutenções periódicas, desde os mais simples até 

os denominados complexos, pois a boa manutenção aumentará o tempo de utilização do 

equipamento, exceto aqueles que o fabricante oferte os reparos, tal equipe e pretensão, 

visam não sobrecarregar os profissionais que lá trabalham com tarefas que não lhe são 

pertinentes.

Odontologia – Fomentar a higiene bucal, ampliando de forma visível e acessível a 

população, levando aos bairros condições de participar de um programa que atenda a 

população depois de simples triagem,  oportunizando a dignidade de sorrir, elevando a auto 

estima do Munícipe, com consultas periódicas, acompanhamentos e tratamentos capazes de 

resgatar o bem estar dos pacientes.

PLANO DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Indicadores Oficiais - O norte principal da educação com qualidade consiste em 

envolver dimensões intra escolares com a expectativa de aprendizagem, incentivo à 

formação continuada dos profissionais da educação, processos de ensino aprendizagem, 

currículo, matrizes escolares, projetos, bem como os extra escolares que interferem direta ou 

indiretamente no processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança objetivando a 

saúde, alimentação, desigualdade social, problemas socioeconômicos. Para que tudo 

aconteça de maneira saudável, precisa haver um elo entre governo, Secretaria de Educação, 

diretores, professores e comunidade, afim de proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

integral levando em conta os aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais e culturais do 

desenvolvimento humano.

Para isto o Plano Municipal de Educação deve ser elaborado com participação 

popular, discutido em audiências públicas, conferências municipais e fóruns, apresentado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo para sua votação, aprovação e publicação. 

Formação continuada – A formação inicial e continuada desses profissionais 

começam a valer quando há um processo efetivo de todos os que atuam na educação por 

meio de cursos, condiçoes de trabalho, carreira e salários dignos. Os profissionais que irão 

lecionar, devem ter noção das leis que regem a educação, adequação e reelaboração do 

curriculo e proposta pedagógica, por conseguinte a valorização profissional, observando os 

requisitos para promoção funcional devendo constar no Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários, bem como fazer ajustes necessários quanto à jornada de trabalho sem necessidade 

de Ações Judiciais, evitando assim a Condenação prematura do Munícipio no cumprimento 

de sua obrigação. Planejamento e condições dignas de trabalho, considerando profissional 

que se encontra em situação de insalubridade e vulneralbilidade social. 

Recursos financeiros - Promover condições favoráveis de igualdade e garantir 

recursos materiais para oferta de uma educação de qualidade a todas as unidades escolares 

para que o trabalho seja desenvolvido com comprometimento no ensino de qualidade para 

que desenvolva nos alunos a capacidade de adquirir conhecimento historicamente 

construidos, visando a utilização no âmbito social e profissional. 

O professor habilitado precisa de estímulos e incentivos a projetos, cursos, recursos 

pedagógicos, equipamentos digitais entre outros usados diariamente. As unidades escolares 

precisam estar equipadas com materiais em bom estado de conservação, acervo 

bibliográfico em boas condições de uso, laboratórios com equipamentos atualizados, mobília 

segura a todos os que usam o espaço, com equipamentos suficientes para as professoras 

das unidades escolares. 

Ampliação – Intensificar a quantidade de creches, Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em nossa Cidade e principalmente nos bairros mais afastados.

Ampliar a quantidade de salas de aula para as regiões que a demanda vem crescendo.

Drogas – Com orientação, focar na prevenção das drogas para que alunos trilhem 

caminhos promissores. Por meio da educação, resgatar a sociedade e os bons hábitos e 

desde cedo realizar projetos reflexivos sobre saúde, bem estar, prejuízos e o lado positivo do 

dizer não as drogas. Oportunizar estudos aos alunos e funcionários para crescerem, 

participarem e exercerem sua criatividade de maneira produtiva aprendendo assuntos 

relevantes utilizando a inteligencia para desenvolver habilidades com a arte, atividades 

corporais como esporte, experiências científicas, lutar por uma sociedade com menos 

sofrimento e menos convivência com as drogas.

Transporte Escolar – A criança e o adolescente têm direito a estudar o mais próximo 

possível de sua residência segundo a Legislação e deve ser observado. Desta forma, as 

Escolas, deverão em sua triagem incluir análise quanto a proximidade da residência no 

momento da matrícula, do aluno como um dos critérios de prioridade para a matrícula.

Escola em tempo Integral - Viabilizar aos profissionais projetos tendo como base o 

ensino em tempo integral e o tempo da criança na escola. Com um padrão alimentar, alunos 

saem ganhando já que, terão alimentações baçanceadas realizadas no espaço escolar 

sendo isso um importante impacto no seu desenvolvimento nutricional.

Inclusão digital - proporcionar o uso da tecnologia e conteúdo multimídia fazendo de 

forma qualificada a promoção do espaço escolar. Incentivar a formação de leitores e de

 mediadores da leitura, realizar eventos para renovação e ampliação do acervo de 

livros das unidades escolares. Ampliar nas escolas os projetos de alfabetização de jovens e 

adultos, finalizando o ensino fundamental completo. 

Objetivando a inclusão de forma geral, denota-se a necessidade para assegurar um 

ensino pautado em princípios da inclusão e conscientização sobre a desigualdade social, que 

constitui um grande desafio que será enfrentando através do enfrentamento no combate a 

qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância nas unidades escolares; 

Possibilitar aos profissionais, formação continuada voltada para a educação do campo, 

inclusão, educação para a paz, relações étnicas raciais e ambiental. Incentivar a educação 

ambiental para que os alunos possam com caráter crítico saber sobre os impactos das 

nossas atitudes cotidianas sobre o meio ambiente. De acordo com a Lei Nacional de 

Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),  e a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) desenvolver projetos e programas de educação em 

sintonia com as diretrizes.

Educação no Campo - Possibilitar uma infra estrutura adequada aos profissionais e 

alunos das escolas do Campo, levando melhorias e qualidade já que as dificuldades por eles 

encontradas são muitas, corresponder às necessidades da formação integral dos moradores, 

favorecendo acesso à todos os níveis e modalidades de ensino- Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

PLANO DE GOVERNO – DISTRITOS DESCENTRALIZADOS
BATEIAS � FERRARIA � TRÊS CORRÉGOS E SÃO SILVESTRE

Investimentos -  Considerando a gestão que será adotada, com ampla discussão 

junto a comunidade quanto aos  investimentos  nas  áreas setoriais (Saúde, Educação, 

Seguranças, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e outras), estes Distritos 

serão beneficiados de acordo com as necessidades e prioridades elencadas pela 

comunidade local;

Regionais – Todos os pontos do programa de Governo serão aplicados a todos os 

locais da Cidade. Nas Regionais, poderão ser requeridos todo e quaisquer serviços públicos 

de responsabilidade do Município. Portanto, será promovida a reestruturação das Regionais 

a fim de assegurar aos Moradores os mesmos benefícios de quem reside mais próximo ao 

Centro da Cidade, pois se trata de um DIREITO de todos os Moradores e um dever da Cidade 

de Campo Largo.

PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER

Treinamento de Voluntários – Objetivar a Organização do Desporto em todas as 

modalidades possíveis, priorizando o interesse de cada pessoa, oportunizando a ela a 

possibilidade de descobrir novos horizontes, refletindo nos lares e famílias;

Esportes Municipais - Realizar Campeonatos Municipais, envolvendo a Cidade como 

um todo, sendo bairros próximos ou distantes do Centro e fomentar o descobrimento do 

Bairro, levando para aquele local eventos desportivos, se proveniente de condições 

esportivas, e também estimular, por meio de parcerias, a visibilidade de nossos atletas, tanto 

profissionais como amadores, em todos os tipos de esportes praticados na nossa cidade, 

sem discriminação;

Esporte Profissional – Elaborar projeto para resgatar bases que possam compor 

times, grupos, duplas ou esportes individuais que divulguem suas raízes.

Escolas do Esporte - Apoiar e incentivar todas as atividades esportivas para meninos 

e meninas oferecendo o apoio necessário ao desenvolvimento e seguimento do formato 

escolhido;

 Atletas – Ao se enquadrar na modalidade Atleta, a respectiva Secretaria irá fomentar 

um apoio dentro das limitações legais a estes exemplos do mundo Esportivo, em todas e 

diversas modalidades de esporte, a fim de evitar a peregrinação destes que venham a 

representar o Município, em qualquer modalidade desportiva, em busca de apoio e 

patrocínio; 

Lazer – Avaliar a criação de núcleos de lazer nos Bairros e Distritos que não foram 

contemplados até o momento, instituindo-se quadras livres e campos de futebol ou mesmo 

bosques ou parques; 

Espacos Públicos Praças e Quadras - Revitalizar as praças e espaços voltados às 

famílias, inibindo as denominadas “rodinhas” ou ponto de ilicitudes que afetam os jovens e 

famílias, fazendo destes lugares locais de lazer e distração que possam ser desfrutados por  

toda a sociedade;

 Ginásios de Esportes – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

população de forma organizada, com a prática de eventos que agreguem valores à moral e 

bem-estar, inclusive dividindo os espaços para prática de esportes que podem ocupar o 

mesmo ambiente, dentro das limitações já existentes; 

Campos de futebol – Autorizar na forma da Lei, a utilização destes espaços pela 

comunidade, de forma organizada, com possível agendamento junto ao setor responsável, 

podendo autorizar a utilização pela Comunidade, sem restrição de tipo de esporte a ser 

praticado, desde que preservada a natureza do local. 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA

Estimular a Cultura – Fomentar, através de projetos e iniciativas o resgate das artes, 

conhecimentos, histórias e hábitos valorizando os pilares da nossa sociedade.

Oficinas - Trabalhar unido com as escolas, através de uma Secretaria atuante, 

oferecendo oficinas de teatro, músicas, danças e folclore, com o intuito de incentivar a 

população a participar da cultura local;

 Biblioteca – Reinaugurá-la com aquisição de novos acervos bibliográficos, a fim de 

atender às demandas de todos os níveis de intelectualidade e grupos, com exemplares 

iniciáticos e educativos, abrindo inclusive nos finais de semana, fazendo do local um 

ambiente de conhecimento coletivo, respeitando a privacidade, mas também o convívio 

familiar.

 Atos Cívicos - Realização de atos cívicos, que guardem relação com o Município, 

resgatando a valorização da Cidade onde vivemos;

 Atos Ecumênicos – Incentivar e dar apoio aos eventos que visem o respeito, a moral, 

o aprimoramento e valorização da escolha de cada família e sua crença, objetivando de 

forma indiscriminada a igualdade;

 Aulas de músicas – Resgatar e estimular o interesse de Crianças, Adolescentes e 

Jovens em aulas instrumentais, teatro, e outras atividades que despertem dentro do 

participante a importância e contribuição à Sociedade;

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saneamento - Continuação das obras de saneamento básico, já licitadas, atendendo 

e oferecendo a população condições dignas e com água de qualidade;

 Urbanismo - Projeto urbanístico que tenha arborização, estacionamentos educativos 

sem objetivas a imediata imposição de multas, melhoraria em praças, facilitando o acesso  a 

todos com mobilidade reduzida;

Acessibilidade - Projeto de urbanização de ruas e avenidas,  que contemple nos 

bairros o mesmo que se busca na região central, qual seja,  acessibilidade com calçadas 

padronizadas, estacionamentos, jardins e iluminação adequada;

 Iluminação Pública – Vistorias e a correta utilização das verbas públicas, vez que 

existem lugares onde as iluminação não apaga, gerando gastos financeiros desnecessários;

 Asfalto – Manutenção e pavimentação de asfalto nos termos do plano piloto Municipal. 

PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO

Valorização – Adotar dentro do que a Lei autoriza, políticas de estímulo e conforme o 

caso capacitar profissionalmente os Serviores, dando melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades,  bem  como cumprir o Plano de Cargos e Carreira que, 

não comprometa o Município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, 

averiguar condições de avanço em carreira, impedindo desvio de função, reconhecendo o 

esforço em grupo ou individual de cada Servidor, ofertando a Casa Legislaliva projetos que 

enobreçam melhores condições por merecimentos além de honrarias costumeiras.

PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA

Associações e Grupos do Campo - Apoiar o fortalecimento destes Nobres Grupos, 

estimular os já existentes com  a aquisição de equipamentos e assistência técnica e 

capacitação profissional para aqueles que procurarem por suporte;

Parcerias - Desenvolver projetos em parceria com Instituições de Ensino desde 

Escolas Públicas ou Particulares até Universidades, proporcinonando o estudo em campo e 

in loco, da teoria além da troca de conhecimentos e auxílio da tecnologia aos participantes;

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL

Programas Sociais – Seguir com os programas que vêm sendo desenvolvidos 

avaliando sua eficácia e buscar a implantação dos novos programas em parceria com o 

governo Estadual e Federal;

Capacitações – Implementar de forma ampla e oferecer cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, onde todos possam participar, objetivando 

as famílias cadastradas no programa de assistência pública;

Fortalecimento dos Bairros – Programar por meio de um calendário de reuniões para 

discutir as necessidades de cada bairro, onde a população leve ao Executivo a real 

necessidade enfrentada naquele local;

Crianças, idosos pessoa com mobilidade ou coordenação reduzida –Aprimorar 

de forma exponencial o atendimento a este grupo seleto, cadastrando e acompanhando a 

situação temporária ou não, enfrentada pelo Campolarguense, procurando orientar com 

medidas e direitos Constituicionais que lhe são devidos;

Projetos - Elaboração de projetos habitacionais, assegurando moradia definitiva, 

condicionando além do estabelecido em contrato com mantenedor da habitação, um tempo 

mínimo para residir no local, havendo exceções, mas o objetivo é evitar a contemplação 

injusta de não merecedores ou exploradores;

Atendimento - Manter um padrão de atendimento adequado de respeito de todas as 

pessoas que procurarem os serviços públicos para expor as razões que o levam ao Poder 

Público, tratando com dignidade e discrição;

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 Feira Indústria e Comércio - Incentivar e apoiar as Associações em feiras da 

Indústria e Comercio, estimulando e atraindo participantes fomentando o turismo para datas 

importantes.

 Novas Indústrias e Empresas - Incentivar com propostas atraentes e compatíveis 

sem onerar a População de Campo Largo, atraindo a atenção de Empresários para a 

instalação de novas indústrias e grandes empresas para geração de emprego na Cidade em 

contrapartida pactuando um percentual de trabalhadores deve ser ofertada inicialmente ao 

moradores de Campo Largo;

Eventos de Grande Porte – Apoiar por amostragem eventos voltados ao 

fortalecimento da economia local, grandes concentrações buscando inclusive parcerias 

internacionais a fim de que Campo Largo receba o destaque merecido;


