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1. APRESENTAÇÃO 

 

Olá prezado Cidadão Campolarguense, 

 

 Esta carta de projeto é destinada a reconstrução da 

nossa querida cidade de Campo Largo – PR, em que apresenta as 

diretrizes gerais para o plano de governo da coligação “AGORA É A 

HORA” composta pela união de forças do SOLIDARIEDADE, PMN, 

AVANTE, PCdoB e DEMOCRACIA CRISTÃ. 

 Embasamos o presente Plano, no conceito da 

inclusão social, na busca constante de promover o desenvolvimento 

socioeconômico, preservando e incentivando a geração de riquezas 

locais, bem como articulando as políticas públicas visando à 

melhoria da qualidade de vida da população do município. 

 Nossa proposta central está ancorada no 

“compromisso com a família, com a defesa dos seus valores e o 

atendimento pleno de suas necessidades, para que possamos ter 

uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária”. Quatro 

objetivos, cinco estratégias e cinco vetores norteiam os projetos e 

metas que implementaremos em nossa gestão. 

 



 

 

 
 
 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

1- A valorização do funcionário 

público, bem como a sua 

formação permanente por meio 

de uma Escola de Governo para 

que os servidores públicos trabalhem felizes e apresentem 

um resultado de acordo com os anseios dos munícipes;  

 

 

2- O acesso universal e real dos cidadãos a serviços públicos 

de qualidade; 

 

 

3- A segurança pública efetiva para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao cidadão, garantindo o direito de viver e 

andar em paz; 

 

4- A obsessão pelo desenvolvimento pleno em todos os 

segmentos. 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

ESTRATÉGIAS 
 

 

1- O tributo deixará de ser 

apenas instrumento de 

arrecadação e opressão e passará 

a ser sempre, e necessariamente, 

instrumento de desenvolvimento e 

inclusão social. 

 

2-  As contas públicas serão 

auditadas por Auditorias Externas Independentes e dentro 

dos padrões internacionais que regem o ramo da ciência 

contábil. 

 

 

3- A gestão terá como um dos seus principais fundamentos o 

Planejamento, ou seja, o conceito sempre precederá a ação. 

 

4- A prestação dos serviços públicos, em todas as áreas, terá 

padrão de excelência, o que pressupõe a existência de um 

modelo operacional ético, intenso e transparente de 

controle de qualidade. 



 

 

 
 
 

 

 

VETORES  
 

1-  A reformulação do sistema tributário, reduzindo a carga e 

ampliando a base de contribuição de acordo com o 

permitido legalmente, pois o atual modelo está 

insustentável, uma vez que extrapola o limite da capacidade 

contributiva do cidadão. 

 

2- A ampliação de incentivos ao turismo e a economia criativa, 

que hoje representa uma grande fonte da renda nacional e 

Campo Largo está muito aquém da média estadual. 

 

3-  A recuperação e modernização da infraestrutura, 

viabilizando o desenvolvimento econômico social, tanto na 

cidade, quanto no interior do município. 

 

4- A valorização e capacitação dos funcionários públicos para 

que o município possa prestar um atendimento de qualidade 

aos seus munícipes. 

 

5- A valorização das vocações regionais através de 

investimentos para o desenvolvimento da economia local. 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

3. VISÃO GLOBAL 
 

 Trata-se de uma carta destinada ao planejamento 

estratégico, que visa projetar as metas e planos de ações que 

deverão ser implementadas no Município de Campo Largo no 

quadriênio 2021/2024. Para tanto, juntamente com os servidores 

municipais e representantes da sociedade organizada, através da 

“Matriz STOW” identificaremos os pontos fortes e pontos fracos 

internos, bem como as oportunidades e ameaças externas de Campo 

Largo.  

Após a conclusão do trabalho, planejaremos e 

definiremos as políticas que criteriosamente serão implementadas 

em nossa gestão. Trata-se de uma real e factível inovação na forma 

de governar, pois com base no passado, compreenderemos o 

presente e com uma visão ajustada da evolução do nosso município, 

construiremos o futuro focado no atendimento pleno das 

necessidades de nossa gente. Para embasar o projeto “CAMPO 

LARGO DO FUTURO”, destacamos que a proposta que ora 

apresentamos é resultado de um trabalho elaborado com a 

contribuição da sociedade organizada, representantes de classes, 

profissionais especializados, assim como lastreado no 



 

 

 
 
 

“PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAMPO LARGO 2030” formulado no 

ano de 2013 pelas instituições COMUDE, ACICLA e PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, cuja transcrição está inserida no 

final presente Plano com vistas a roteirizar e adequar a implantação 

das nossas propostas em consonância com as proposições contidas 

no respectivo Planejamento.   

Também está incluso no final deste documento a pauta 

de reivindicações do Sindicato do Magistério de Campo Largo, sobre 

a qual, também assumimos o compromisso de viabilizá-las de 

acordo com as possibilidades e condições que teremos no momento 

oportuno. Apresentaremos a seguir 12 (doze) áreas e 6 (seis) 

coordenações para as quais desenvolvemos 15 (quinze) projetos 

com 177 (cento e setenta e sete) propostas (considerando os anexos 

como duas propostas) que pretendemos implementar, mantendo o 

que no passado foi bem feito, refazendo o que foi mal feito e fazendo 

o que não foi feito.  
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 Da mulher; 

 Do Idoso; 

 Da Juventude; 

 Da Prevenção e tratamento do uso indevido de drogas; 

 Da inclusão digital; 

 De ações afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

4. MODO DE AÇÃO 

 

 O conhecimento de gestão pública e privada 

adquiridos pelo candidato a prefeito Luiz Adão como advogado, 

educador e com experiência na gestão de instituições do primeiro, 

segundo e terceiro setor, onde exerceu inclusive a direção executiva 

de empresas privadas e entidades beneficentes de assistência 

social, somado ao conhecimento e experiência do candidato a vice-

prefeito Prof. Avanir Mastey, mestre em educação, doutorando em 

educação, pesquisador, ex-secretário municipal de educação de 

Campo Largo, lhes conferem a capacitação necessária para 

juntamente com a equipe política e técnica que irão constituir, 

implantarem as propostas viáveis e eficazes inseridas no plano de 

governo que hora se apresenta. 

 A base do Plano, é uma ação integrada entre 

infraestrutura, transporte, segurança, educação, saúde, habitação e 

regularização fundiária, meio ambiente, emprego, ação social, 

cultura, esporte, lazer, turismo e agricultura, considerando a 

estruturação dos programas inter-relacionados e a sinergia das 

pessoas envolvidas em sua implementação. Acreditamos que 

responderá aos desafios essências à modernização, 

desenvolvimento, e a necessária inclusão social das famílias 



 

 

 
 
 

campolarguenses, gerando a possibilidade de um futuro melhor para 

todos. 

 A novidade que certamente surpreendera de forma 

positiva aos campolarguenses, está no modus operandi de governar, 

que será baseado nos princípios da “DEMOCRACIA DIRETA” que se 

constituirá na participação da sociedade em geral nas decisões que 

emanadas do poder público, similar aos métodos utilizados nas 

consultas populares através de Plebiscito e Referendo e/ou 

enquetes informais  implementadas eletronicamente por meio dos 

mecanismos já disponíveis, especialmente mídias sociais com vistas 

a fazer valer a “FORÇA DO POVO” através da manifestação da 

vontade popular sem onerar o erário público. Em síntese, todos os 

projetos de governo de relevante interesse popular serão 

submetidos à apreciação da sociedade antes de serem enviados ao 

poder legislativo. Com isto, o fisiologismo que impera nas câmaras 

municipais dará espaço a realização do desejo popular, além de 

evitar o desgaste político, para aprovação dos projetos de relevância 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

5. SEGURANÇA 

PROJETO CAMPO LARGO SEGURO 

“Segurança um direito fundamental” 

 

A segurança pública é de suma importância para toda 

sociedade, pois ela está intimamente relacionada com a qualidade 

de vida das pessoas e com a economia da cidade.   

Infelizmente, nos últimos anos a violência urbana vem 

se alastrando drasticamente em nosso município. As estatísticas 

apontam um crescimento exponencial na taxa de homicídios, roubos, 

furtos e demais outros delitos.  

A escalada da violência vem causando diversos 

prejuízos para a economia local, sobretudo, interferindo 

drasticamente na saúde da população campolarguense que 

atualmente vivem amedrontadas, inseguras e com medo de saírem 

de suas casas. 

Neste aspecto, é de suma importância que o município 

assuma o protagonismo no fomento da segurança pública, com 

políticas públicas estratégicas e integradas com todos os órgãos 

governamentais, por via de medidas sociais visando a prevenção dos 



 

 

 
 
 

delitos, a manutenção da ordem pública e a proteção dos direitos dos 

cidadãos.  

Ademais, é preciso desenvolver ações que busquem 

incentivar a comunidade a participar ativamente do planejamento e 

da solução das controvérsias concernente a paz pública, pois, trata-

se de um direito, mas também de uma responsabilidade de todos.  

A complexidade da criminalidade exige um trabalho 

estratégico, contínuo e integrado. Com isso, os fundamentos das 

políticas de segurança pública estão sedimentados na Organização 

Urbana, na Educação, na Diminuição da Desigualdade Social e na 

integração dos órgãos de segurança pública.  

         Desta forma viabilizaremos as condições necessárias 

para que possamos proporcionar aos munícipes uma segurança 

efetiva com ações voltadas a prevenção e de defesa do cidadão de 

forma integrada com as forças de segurança de todas as instâncias 

responsáveis pela proteção e defesa da população (Polícia Militar, 

Polícia Civil, Policia Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, 

Comunidade e Conselhos de Segurança). 

 

Propostas: 

 

 Valorização da Guarda Civil Municipal com a contratação 

de mais servidores, formação dos agentes, alteração do 

plano de carreira, criação de policiamento especializado 



 

 

 
 
 

(Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha 

Escolar, Serviço de inteligência) e criação de bases da 

guarda municipal em bairros estratégicos. 

  Operações integradas da guarda municipal com outros 

órgãos de segurança pública; 

 Organização urbana: Revitalização de espaços públicos 

abandonados; investimento em iluminação pública; 

fiscalização e autuação dos terrenos e edificações 

abandonados, com a finalidade de que seja cumprida a 

função social da propriedade, bem como, evitar que tais 

locais sejam utilizados para o cometimento de crimes; 

 Promoção de ações integradas com Poder Judiciário, 

Ministério Público Federal e Estadual; 

 Educação: Ações sociais e educacional voltada as crianças 

e adolescentes com findo de resgatar os valores morais e 

cívicas;  

 Ampliação das vagas no projeto da Guarda Mirim;  

 Modernização da tecnologia na segurança pública com 

investimento em equipamentos de inteligência, materiais 

bélicos e viaturas;  

 Criação de política de comunicação social, com a 

finalidade de aumentar a credibilidade da Guarda Civil, 

bem como, orientar a população a respeito das questões 

pertinentes a segurança pública, de modo a prevenir o 

delito e aumentar a segurança;   



 

 

 
 
 

 Implementar ações de modo a estabelecer interação da 

Secretaria de Municipal de Segurança com as Secretárias 

de Segurança dos municípios vizinhos, Câmaras de 

Vereadores, Associações de Bairros, Comerciantes, 

Conselhos de segurança e com a Sociedade Organizada; 

 Aperfeiçoar sistema de inteligência de modo a diminuir as 

ocorrências de vandalismo, roubos, assaltos e 

transtornos sociais; 

 Promover a educação e a prevenção como fator de 

alavancagem dos resultados na área de segurança; 

 Modernizar serviços de defesa social, mediante aquisição 

de materiais, equipamentos e tecnologias adequadas; 

 Mapeamento do crime através de disk denúncia e das 

ocorrências atendidas pela Policia Militar; 

 Implementar, um plano de valorização de todos os 

servidores vinculados à área de segurança; 

 Buscar junto ao governo a implantação da Delegacia da 

Mulher; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

6. EDUCAÇÃO 

PROJETO EDUCAÇÃO PARA TODOS 

“País rico é aquele que retira a riqueza da mente do seu povo” 

 

 

Objetivo: Ampliar o atendimento educacional e a melhoraria da 

qualidade, pois segundo a OCDE (Organização e Cooperação dos 

países em Desenvolvimento) afirma que antigamente um país rico 

era aquele que retirava a riqueza do seu subsolo, hoje um país rico 

é aquele que retira a riqueza da mente do seu povo, isto é, do 

conhecimento do seu povo. Assim sendo, consideramos que a 

educação é o principal fator de desenvolvimento e emancipação do 

ser humano.  



 

 

 
 
 

Nessa esteira vamos estabelecer e implantar um 

programa político pedagógico, visando atender a demanda de 

educação infantil, de jovens e de adultos conforme o preconizado no 

Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de 

Educação(aprovado em 2015 na gestão do Prof. Avanir Mastey) 

assegurando ao aluno uma educação de excelência com 

compromisso social para o exercício da cidadania, vinculando a 

proposta educacional às necessidades de aprendizagem com 

professores qualificados, tecnologia, usando os recursos 

disponíveis de forma adequada direcionando-os a novos conceitos 

de ensino em ambientes modernos, diversificados, acompanhado 

sempre em tempo real as mutações exigidas pelo mundo 

globalizado. 

 

Propostas: 

  

 Promover a formação continuada através de cursos de 

especialização, treinamento, graduação de longa distância 

e de extensão universitária;  

 Valorizar os Educadores de modo a propiciar que a classe 

desenvolva suas atividades com empenho e alegria;  

 Integrar a escola a “Centros Modelos de Excelências” de 

Esporte, Cultura e Arte no contra turno das aulas, 

promovendo ações articuladas entra a Secretaria Municipal 

da Educação, com as da Cultura, Esporte e Lazer, de modo 



 

 

 
 
 

a realizar ações que promovam o desenvolvimento das 

aptidões esportivas e culturais dos educandos; 

 Construir “Centros Modelo de Excelência” (edificações 

esportivas, culturais e de lazer) para suporte da escola 

visando o afastamento das crianças da rua e da 

marginalidade, com vistas a contribuir para a que o cidadão 

do futuro seja: responsável, saudável, escolarizado, atleta, 

artista, artesão, com amparo social e a alimentação 

adequada; 

 Dotar as escolas públicas de centros de informática com 

profissionais qualificados e programas de última geração, 

para dar suporte aos ensinamentos da escola pública; 

 Implantar projetos para atendimento da demanda infantil e 

jovem, integrando a família e a comunidade ao processo 

educativo; 

 Desenvolver programas de inclusão e atendimento as 

pessoas com deficiências na rede regular de ensino, 

criando estruturas apropriadas e qualificando 

profissionais, com amparo de especialistas da área de 

psicopedagogia; 

 Crias espaços para o incentivo à leitura e a cultura por meio 

dos mais variados recursos através de palestras com 

escritores e poetas, dramatizações, debates e concurso 

literários com a implantação de bibliotecas diversos da 

literatura nacional e mundial; 



 

 

 
 
 

 Incluir nas grades curriculares disciplinares que visem à 

formação integral do aluno como cidadão, tais como:  

noções de ética, cidadania, convívio social e profissional, 

compreensão das normas legais, etc. 

 Cumprir as Vinte Metas do Plano Municipal de Educação, 

buscando recursos financeiros para: 

 Ampliar as vagas em CMEIS/creches. 

 Viabilizar construção de 04 (quatro) CMEIs (CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL) /CRECHE  

 Implantar CMEI/CRECHE na região das Acácias/Botiatuva 

 Articular junto ao Governo Federal o aumento de repasses 

para a Educação via programas e projetos.  . 

 Implantar a Educação Infantil do Campo/interior. 

 Implantar o Mestrado Profissional para os professores da 

rede Municipal de Educação. 

 Articular no âmbito do Governo Federal e Estadual a 

ampliação da oferta de Cursos de Graduação e Pós 

Graduação no IFPR, Instituto Federal do Paraná.  E no Pólo 

da Universidade Aberta do Brasil de Campo Largo 

(implantado na gestão do Prof. Avanir Mastey); sendo todos 

cursos gratuitos. 

 Incentivar a criação de Cursos Técnicos, graduações e Pós 

Graduações nas Instituições diversas do Município, 

públicas privadas e conveniadas; 



 

 

 
 
 

 Criar o repasse financeiro Direto para as Escolas e CMEIS 

Municipais agilizando pequenos reparos; 

 Estabelecer uma ótima relação de apoio aos Colégios 

Estaduais que estão no nosso município, apoio de 

transporte escolar, saúde, segurança, social, cultural e 

esportivo; 

 Viabilizar terrenos para ampliações e construções de 

novas Escolas Municipais, CMEIS/Creches e novos 

Colégios Estaduais; 

 Construir 01 CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) 

/Creche na região do Itaqui. 

 Construir uma creche na região do São Luiz/Cercadinho. 

 Disseminar a arte, os saberes e as práticas esportivas por 

todo o município; 

 Retomar os programas de conscientização sobre o uso 

indevido de drogas, tais como Proerd e similares; 

 Formação continuada para todos os Profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação; 

 Gestão Democrática será o princípio que orientará a 

maneira das tomadas de decisões na Educação do 

Município; 

 Criação do Sistema Municipal de Educação para agilizar os 

processos de autorização, reconhecimento e renovação de 

Cursos, Escolas e CMEIS que hoje é de atribuição do 

Conselho Estadual de Educação do Paraná;  



 

 

 
 
 

 Implantar na Educação o Protagonismo Juvenil, o cuidado 

com os animais, a educação socioambiental, e o cuidado ao 

Idoso; 

 Transformar o cargo de Analista de Esporte em Professor 

de Educação Física; 

 Transformar o cargo de Auxiliar Infantil no cargo de 

Docente conforme exigências técnicas da Legislação 

Estadual e Federal; 

 Revisar o Plano de Carreira dos Professores do Município 

a fim de corrigir distorções; 

 Construir um CEMAE (Centro Educacional Municipal de 

Atendimento Especializado) na região da Ferraria e 

revitalizar o CEMAE do Três Córregos; 

 Colocar professores específicos para lecionar matemática 

e Lingua Portuguesa no 5 Ano do Ensino Fundamental. 

 Colocar professores de Educação Fisíca para lecionar na 

rede Municipal 

 Manter o ensino da língua italiana.  

 Manter o Uniforme Escolar e a entrega materiais aos 

estudantes 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

7. SAÚDE 

PROJETO SAÚDE TOTAL 

“É parte da cura o desejo de ser curado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar ao cidadão uma estrutura de saúde 

eficiente que possa dar atendimento qualificado à população, 

tornando a vida mais alegre e saudável. Planejar e executar uma 

política homogênea de saúde com atendimento padronizado, visando 

especialmente à valorização do ser humano, seja criança, mulher, 

adolescente, adulto ou idoso; 

 



 

 

 
 
 

 

Propostas: 

 

 Criar novas unidades de saúde, especialmente no Jardim 

Social, região do Botiatuva e Itaqui, ampliando as 

existentes, fazendo com que a demanda de consultas e 

exames atendam a necessidade da comunidade local, 

assim como que o tempo de espera para atendimento 

evolua de forma crescente; 

 Aumentar através de contratação, o número de médicos 

especialistas, técnicos de saúde e equipamento necessário 

ao pleno atendimento da demanda de usuários, visando 

melhoria do quadro epidemiológico, minimizando os 

principais danos e riscos à saúde dos campolarguenses; 

 Investimentos em saneamento para a redução de doenças 

hidroveículadas; 

  Reformular o aplicativo para a programação de consulta 

com dia e hora marcada devendo o atendimento ser sempre 

e de acordo com a urgência e a necessidade de cada caso, 

de forma padronizada e personalizada, eliminando o 

deslocamento para atendimento em outros municípios, 

exceto quando necessário, facilitando a elaboração de 

políticas públicas, uma vez que serão sistematizadas 

diversas informações num único banco de dados. Deverá a 

reformulação do aplicativo se dividir em três frases: 



 

 

 
 
 

 

1- Cadastro domiciliar do município – levantamento de 

dados socioeconômicos e epidemiológicos da 

população; 

2- Georreferenciamento – endereço, código da unidade 

de saúde mais próxima que possa dar o atendimento 

solicitado; 

3- Informações socioeconômicas - renda familiar, tipo e 

tamanho da residência; 

 

 Criar módulos móveis de atendimento médico e 

odontológico; 

 Promover o aumento da participação de representantes de 

entidades organizadas e da comunidade através de 

Conselhos Comunitários visando a criação de um sistema 

de avaliação de qualidade dos serviços prestados e 

satisfação dos usuários através de parcerias com 

instituições afins. 

 Estabelecer programas de educação de saúde, visando à 

prevenção, a promoção do autocuidado e a co-

responsabilidade da população em processos de saúde; 

 Promover periodicamente a formação continuada aos 

profissionais de saúde objetivando a qualificação, a 

capacitação técnica e a eficácia no atendimento; 



 

 

 
 
 

 Melhorar a infraestrutura das UTIs (Unidade de terapia 

Intensiva); 

 Modernizar e melhorar a infraestrutura do Pronto Socorro 

para atendimento de   emergência; 

  Investir na saúde preventiva com o objetivo de melhorar 

condições de saúde da população de baixa renda; 

 Promover a melhoria da qualidade de resolução dos 

serviços ofertados aos usuários com a implantação de 

procedimentos tecnológicos em razão da pandemia e 

outras necessidades. 

 Implementar a melhoria dos índices de morbimortalidades, 

especialmente daquelas patologias de enfrentamento 

contínuo, como tuberculose, hanseníase, diabetes, aids, 

câncer (útero, mama, próstata, boca), hipertensão arterial 

e covid-19; 

 Implementar os programas estratégicos de atenção à 

criança, à mulher, ao adolescente, ao adulto, ao idoso e ao 

portador de deficiência;  

 Implantar a orientação e reeducação alimentar para 

diabéticos, obesos e hipertensos; 

 Adotar como princípio básico o atendimento humanizado; 

 Promover a formação continuada para aos Agentes de 

Saúde, bem como adotar procedimentos que facilitem e 

agilizem o desenvolvimento de suas atividades,  revendo 

inclusive obrigatoriedade de irem até sua base para 



 

 

 
 
 

registrar a o início do trabalho, uma vez que existem outros 

métodos seguro de aferir o horário do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

8. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA - PROJETO MORAR BEM 

“Todos têm direito a uma moradia digna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Readequar e regularizar a regularização fundiária, a 

urbanização, associada aos programas habitacionais do Estado e da 

União para a população carente, processo de inclusão social através 

da construção de infraestrutura adequada de ruas, saneamento, 

moradias, áreas de lazer, escolas, creches, postos de saúde, 

parques, equipamentos esportivos de lazer, em áreas de favelas, 

invasões já consolidadas, sempre buscando atividades e 

empreendimentos que possam gerar ofício e oportunidade de 

geração de emprego e renda, incentivando pequenos comércios, 



 

 

 
 
 

pequenas indústrias, usinas de transformação de materiais e 

reciclagem, ofertas de serviços, etc. 

 

Propostas: 

 

 Utilizar os instrumentos de Gestão Urbana, preconizados 

no Estatuto das Cidades para auxiliar o município a 

readequar seu Plano Diretor tanto em relação aos espaços 

urbanos e rurais, quanto em relação a regularizar as áreas 

de invasão e ocupações irregulares já consolidadas, de 

modo a alcançar transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias ambientais, econômicas e sociais; 

 Promover processos de envolvimento da sociedade na 

formulação, implementação e controle dos recursos da 

política habitacional, estabelecendo canais permanentes de 

participação das comunidades e da sociedade organizada; 

 Incentivar a participação da iniciativa privada na promoção 

e execução de projetos compatíveis com as diretrizes e 

objetivos da política de habitação estadual e Federal; 

 Criar mecanismos com o objetivo de melhorar a capacidade 

de gestão de planos, programas e projetos habitacionais do 

município, bem como de sua implementação, com o objetivo 

de reduzir ainda mais o déficit habitacional e 

consequentemente melhorar as condições de habitação da 

população campolarguense; 



 

 

 
 
 

 Criar mecanismos de oferta de moradia a título precário, 

em situações especiais para idosos, portadores de 

necessidades especiais e familiares carentes; 

 Empreender esforços, para elaborar planos e programas 

para captação de recursos para implantação de obras de 

habitação e infraestrutura; 

 Viabilizar junto aos órgãos competentes a criação de um 

financiamento social para aquisição de lotes urbanizados, 

materiais de construção e habitação popular, de maneira 

que a aquisição da casa própria tenha uma prestação 

módica, nunca maior do que 10% da renda familiar do 

trabalhador e também do aposentado. 

 Reanalisar o aumento do IPTU em consonância com os 

ditames legais, readequando-o de maneira que o 

contribuinte tenha condições financeiras de honrar o 

pagamento. 

 Implantar um sistema administrativo de cobrança dos 

tributos para evitar o máximo possível o ajuizamento de 

Execuções Fiscais para que o contribuinte use o dinheiro 

do pagamento de custas judiciais no parcelamento de seus 

débitos junto ao município.   

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

9. TRANSPORTE/INFRAESTRUTURA-

VIÁRIA/OBRAS 

      PROJETO TRAFEGUE BEM  

 

"Melhorar ou não o trânsito de uma cidade 

só depende de uma coisa: decisão política" 

 

Objetivo: Estabelecer política municipal de mobilidade, visando 

facilitar o transporte, a circulação de pessoas e bens em todo 

o município com conforto e segurança, bem como priorizar a 

infraestrutura e serviços tanto na malha viária urbana quanto 

nas estradas vicinais do interior, com o objetivo de melhorar 

as condições de tráfego e a qualidade de vida da população. 

 

Propostas: 

 

 Manter conservadas as estradas.  

 Nos períodos de verão contratar mais um turno de 

operadores para as máquinas e caminhões da Prefeitura 

para agilizar a manutenção, a qualidade e ampliação da 

malha viária do interior. 

 Garantir estradas no interior com material de qualidade 

e asfaltamento em regiões estratégicas. 



 

 

 
 
 

 

 

10. MEIO AMBIENTE 

PROJETO SANEAMENTO AMBIENTAL 

“Política de sustentabilidade é a chave do progresso” 

 

Implementar medidas de Proteção do Meio Ambiente 

por meio de adoção de Projetos Ambientais que visem além da 

equalização entre a natureza e o homem, à saúde e o bem estar da 

população como um todo. 

 

Propostas:    

      

 Ação voltada à Proteção dos recursos hídricos, como 

contenção de erosões ao longo dos rios e revitalização de 

suas bacias hidrográficas; 

 Realizar programas tecnológicos para aproveitamento de 

materiais de sobras de resíduos da construção civil, sua 

usinagem e industrialização para utilização em 

revestimento de vias e projetos habitacionais; 

 Implantar através da Secretária de Estado do Meio 

Ambiente, programa de Educação Ambiental teórico e 

prático nas escolas municipais; 



 

 

 
 
 

 Criação de parques lineares junto às margens dos rios de 

modo a inibir as invasões de faixa de drenagem e inundação 

e recomposição da mata ciliar; 

  Investir em saneamento ambiental e recuperação de áreas 

degradadas juntos a córregos e rios; 

  Incentivar através de programas específicos a redução dos 

resíduos sólidos, sua destinação e tratamento adequado; 

 Fiscalizar de forma efetiva, as indústrias poluidoras do 

município. 

 Produzir e distribuir mudas de árvores da própria região 

para a   população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

11. DESENVOLVIMENTO 

PROJETO TRABALHO E RENDA 

PARA TODOS  

 

Promover ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável, através de articulação junto à mídia local para 

demonstrar a viabilidade econômica do projeto, associado a uma 

infraestrutura eficiente de transporte e serviços públicos, através de 

uma administração responsável e eficaz. 

 

Propostas: 

 

 Aumentar a competitividade regional; 

 Dinamizar a geração de emprego, trabalho e renda; 

 Instituir uma Incubadora Tecnológica, incentivando à criação 

de cooperativas de serviço, reciclagem de materiais, 

artesanato, confecções e etc., bem como fomentar a 

comercialização dos produtos através de parcerias com a 

iniciativa privada; 



 

 

 
 
 

 Consolidar a posição do município, como “Centro de Referência 

de Negócios”; 

 Intensificar o desenvolvimento tecnológico; 

 Intensificar e apoiar iniciativas de geração de oportunidades de 

emprego, trabalho e renda pela iniciativa privada; 

 Na medida do possível e do permitido reduzir o Imposto Sobre 

Serviços de modo a atrair as empresas e incentivar a criação 

de empregos, desenvolvendo uma política de tributos em 

parceria com a associação comercial e industrial; 

 Viabilizar em parceria com a Fomento do Paraná, assim como 

com as cooperativas de crédito “Programa de Crédito Popular” 

para pequenos empreendimentos, visando disponibilizar 

créditos às camadas carentes com a participação do SEBRAE 

para orientar a melhor maneira de desenvolver as suas 

atividades.  

 Articular com as Universidades, com o Polo da Universidade 

Aberta do Brasil, com IFPR e com as Universidades 

Particulares a viabilização de formação dos trabalhadores. 

 Buscar parceria junto a iniciativa privada parceria para 

estimular a colocação de jovens na modalidade “Jovem 

aprendiz”. 

 Incentivar e regularizar a exploração de atividades laborais no 

interior do município, especialmente o corte de pedra; 

 Oportunizar a instalações de empresas com imposto 

subsidiado nos 2(dois) primeiros anos. 



 

 

 
 
 

 

 

12. PROJETO ENERGIA BOA E BARATA 

PARA TODOS  

 

Considerando que a municipalidade é a acionista 

majoritária da Cocel - Companhia de Energia Elétrica de Campo 

Largo - objetiva colocá-la a serviço da população tornando-a 

efetivamente um instrumento de desenvolvimento, cujo resultado 

auferido deve ser alocado nas demandas sociais, especialmente em 

relação a classe de menor renda.  

 

Propostas: 

 

 Realizar pesquisas e ações permanente no sentido de 

tornar a energia mais barata que a da Copel via compra de 

energia  leilões do ramo;. 

 Incentivar a produção de energia em Campo Largo, com 

projetos semelhantes aos existentes em algumas regiões 

de Santa Catarina em que os moradores podem produzir 

energia limpa, por exemplo, a fotovoltaica/solar, vendendo 

durante o dia para a distribuidora e a noite compram da 

rede;  



 

 

 
 
 

 Desburocratizar a concessão da tarifa solidária aos 

trabalhadores de menor renda; 

 Acompanhar atentamente a eficiência da Cocel para que 

esteja a serviço da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

13. PROJETO DE VALORIZAÇÃO 

FUNCIONAL  

 

Objetivo: Visa restabelecer a dignidade do funcionário público. 

 

 

Propostas: 

 

 Promover a ascensão vertical nos cargos de Secretarias e 

Departamentos com reformulação funcional de acordo com 

o regramento dos Planos de Cargos Carreira e 

Vencimentos; 

 Implantar periodicamente treinamento e formação em 

todos os níveis funcionais; 

 Valorizar os funcionários por meio de melhores salários e 

melhoras nas condições de trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

14. AÇÃO SOCIAL 

PROJETO VIVER BEM  

 

Objetivo: Proteger e proceder à defesa dos direitos da população em 

situação de risco e vulnerabilidade social, proporcionando-lhes uma 

vida digna e saudável.  

 

Propostas: 

 Melhorar o padrão nutricional da população 

campolarguense, através de parcerias e iniciativas 

comunitárias na produção e distribuição de alimentos à 

população carente; 

 Efetuar projetos interligados na área ambiental, de 

abastecimento, de cultura, arte, turismo, esporte, lazer, 

educação, emprego e renda de modo a realizar ações de 

promoção à família e de apoio ao desenvolvimento 

comunitário, fortalecendo e ampliando a rede de 

responsabilidade solidária; 

 Manter as crianças e os adolescentes nas escolas; 

afastá-las de atividades geradoras de renda informal nas 

ruas, evitando o enfrentamento com: violência, 

exploração, abuso sexual e acesso ao narcotráfico. 



 

 

 
 
 

 Estruturar os equipamentos da Assistência social, os 

CRAS, CREAS E ETC. 

 Contratar as equipes necessárias para o atendimento da 

Assistência Social, psicólogos, pedagogos, profissionais 

do Serviço Social e etc. 

 Integrar projetos artísticos, de Economia Criativa e de 

Educação no processo de Atendimento da Assistência 

Social. 

 Realizar ações integradas com as Secretárias afins. 

 Buscar a reinstalação da PROVOPAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

  

15. PROJETO JUSTIÇA GRATUITA 
 

Objetivo: Proporcionar à população de baixa renda o acesso gratuito 

à justiça. 

 

Propostas:  

 

 Constituir oficialmente a Defensoria Pública no município; 

 Ampliar e fortalecer o convênio entre o Município e a OAB, 

para nomear advogados àqueles que comprovadamente 

não dispuserem de recursos para contratar profissionais 

do direito, com vista a atender a demanda reprimida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

13. CULTURA  

PROJETO MAIS CULTURA 

 

Implementar projetos de modo a promover o 

desenvolvimento sócio-artístico-cultural do cidadão 

campolarguense, considerando as potencialidades regionais e 

expectativas de todos os segmentos da sociedade, ampliando a 

possibilidade de acesso do cidadão às atividades artísticas e 

culturais assim como sua inserção no âmbito comunitário, para 

consolidar o estado como referência na promoção de eventos e 

transformá-las com a criação de indústrias de lazer, cultura, arte e 

turismo, aliando diversão, formação profissional e oportunidade de 

trabalho e renda, visando revitalizar as regiões com vista a provocar 

a criação de novos eixos de animação, ampliando as possibilidades 

cotidianas da população local e de nossos visitantes em atividades 

artísticas culturais. 

 

Propostas: 

 

 Construir o Centros de Eventos e Arenas juntamente com o 

CTG para abrigar manifestação de cultura e arte e utilização de 



 

 

 
 
 

espaços para realização dos eventos, como: Shows, teatros, 

bibliotecas, centros culturais, regionais, etc.; 

  Projeto Artesanato local; 

 Projeto Gastronômico Turístico; 

 Fomentar a participação pública e privada no financiamento de 

projetos culturais; 

 Coordenar, executar e controlar incentivos originários da Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura; 

 Promover curso e oficiais à comunidade em geral, na área de 

música, teatro, literatura, feiras, cinema e artes plásticas, etc., 

visando o desenvolvimento cultural; 

  Formar agentes comunitários de cultura. 

  Implantar o Fundo Municipal de Cultura 

 Criar um incentivo Municipal aos Artistas e Produtores 

Culturais semelhante ao PROFICE do Governo do Estado; 

  Desenvolver as ações culturais em todas as partes do 

Município; 

 Contemplar a diversidade Cultural, étnica e racial do Município 

tanto da Cidade como do interior, “Campo”. Incluindo as 

culturas consideradas minoritárias, quilombolas, culturas dos 

bairros, afrodescendentes e etc;  

 Fomentar as práticas das culturas já presentes com mais 

intensidade dos descendentes de poloneses, italianos e de 

outras descendências; 



 

 

 
 
 

 Implantar equipamentos culturais itinerantes pelos quatro 

cantos do município para que a fruição artística ocorra e 

também gere formação de espectadores e produtores de 

cultura; 

  Energizar os equipamentos de Cultura, Teatros, Pistas de 

skate, Bibliotecas com atividades atrativas ao povo; 

  Incentivar os produtores culturais, artistas, escritores, 

produtores de jogos eletrônicos e etc; 

 Criar consórcio intermunicipal de Cultura; 

 Implementar o desenvolvimento da Economia Criativa para 

regiões que precisam de um maior desenvolvimento, tais como 

a região da Ferraria, Guarani e etc; 

 Revitalizar o Parque do Mate para que a população possa ter 

acesso tanto para fins culturais, históricos e turísticos quanto 

para o acesso a economia criativa ligada ao Tropeirismo e a 

Erva Mate, tornando um espaço de divulgação e fomento das 

práticas relacionadas ao Tropeirismo e a Erva Mate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

14. ESPORTE E LAZER 

PROJETO JOVEM ATLETA  
 

Planejar e implementar a prática de esporte, lazer, 

recreação e atividades físicas para o desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano, visando sua saúde e bem-estar.  

Potencializar as práticas esportivas incentivando a 

saúde preventiva e o alto desempenho, visando dar sentido e a 

existência do ser humano, mediante a realização das necessidades 

de competir, individual ou coletivamente, no âmbito esportivo e 

assim humanizar-se na resolução dos conflitos cotidianos advindos 

da vida cotidiana de relações pessoais e interpessoais. 

 

Propostas: 

 

 Implantar Centros de Excelência de Esportes destinados ao 

esporte e lazer com interação das escolas públicas; 

 Difundir práticas de esportes, lazer, recreação e atividades 

físicas para o desenvolvimento das potencialidades do ser 

humano e de seu bem-estar social; 



 

 

 
 
 

 Implementar em parcerias com a iniciativa privada 

programas esportivos nos parques das cidades; 

 Criar nos Centros de Excelência de esportes, atividades 

relativas a futebol, vôlei, judô, caratê, natação, atletismo, 

ginástica, dança, etc. em concordância com programações 

nas unidades e ensino em seu contra turno; 

 Criar o Fundo Municipal de Esporte de natureza contábil 

com o objetivo de dar suporte aos programas na área do 

esporte de interesse social. 

 Desenvolver as diversas práticas esportivas já existentes 

no município; 

 Criar a Fundação de Esporte para permitir a captação, 

apoio e financiamento das diversas práticas esportivas; 

 Ampliar e revitalizar os espaços esportivos já existentes; 

 Descentralizar e ampliar as práticas esportivas para os 

bairros; 

 Incentivar o futebol suíço e o futebol amador; 

 Implantar atividades esportivas orientadas nas diversas 

modalidades  presentes na cidade; 

  Implantar Academias ao Ar Livre, quadras esportivas e 

parques de brinquedos infantis; 

 Realizar a manutenção dos parques de Brinquedos, 

esportivos, quadras, Ginásios de esporte e etc; 

 Incentivar a utilização dos espaços esportivos e culturais 

pela população. 



 

 

 
 
 

 

15. TURISMO 

PROJETO CONHEÇA CAMPO LARGO 
 

Promover programas de modo a mostrar e divulgar os 

pontos turísticos do município, consolidando assim, o turismo como 

atividade economia estratégica para geração de emprego e renda. 

 

Propostas: 

 

 Elevação da qualidade dos serviços turísticos por meio de 

quadro próprio a ser criado através de programas de 

capacitação, conscientização, regulamentação e 

fiscalização para proporcionar um melhor atendimento ao 

turista; 

 Viabilizar a criação de novos atrativos turísticos na cidade 

e no interior do município; 

 Promover a captação e o incentivo à realização de eventos 

em todo o município; 

 -Consolidar os atrativos turísticos do município, através de 

infraestrutura e divulgação das oportunidades de negócios; 

 Buscar linhas de crédito destinadas ao de investimento 

para o turismo; 



 

 

 
 
 

  Tornar o Parque do Mato um ponto turístico internacional; 

 Realizar parceria com os municípios de Balsa e Nova e 

Campo Magro visando   fomentar as economias dos 

parceiros na área turística; 

 Buscar interação com o Governo Estadual e Federal para 

participação em políticas nacionais de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

16. AGRICULTURA E PECUÁRIA 

PROJETO CRIE E PLANTE BEM  

 

Objetivo: Valorizar a agricultura e os agricultores campolarguenses. 

  

Propostas: 

 

  Incentivar e apoiar a criação de Cooperativas de produção 

logística de venda de produtos agrícolas e também da 

pecuária; 

  Incentivar e apoiar a produção de frutas, verduras e flores; 

 Ampliar a assistência técnica com técnicos agrícolas, 

veterinários e engenheiros agrônomos para dar suporte a 

produção dos agricultores e pecuaristas; 

 Criar e/ou incentivar a criação de um frigorífico destinado 

a atender os agricultores; 

 Apoiar a cooperativa já existente e incentivar a criação de 

novas cooperativas para suprirem a merenda escolar do 

município, em verduras, frutas e derivados de origem 

animal, bem como, para fornecer a sociedade geral; 

  Incentivar a produção de chás, sucos e similares; 



 

 

 
 
 

 Incentivar e estimular a produção de produtos saudáveis, 

orgânicos e agroecológicos como já existe na região da 

Taquarinha, bem como em outras regiões do interior;  

 Estimular a formação de cooperativas, associações de 

produção, circulação e consumo de produtos 

agroecológicos;  

 Estimular e incentivar o turismo rural relacionada a cultura 

polonesa, a cultura italiana, comunidades tradicionais, 

quilombolas, sustentabilidade, agroflorestal e as belezas 

naturais do município; 

 Articular e apoiar para que as empresas fabricantes de 

sucos e chás presentes na nossa cidade possam comprar 

os produtos, frutas, ervas e etc, diretamente dos nossos 

agricultores do interior, pois já temos a produção de erva 

mate, pokãn e etc na região do São Silvestre; 

  Apoiar as feiras de vendas de produtos agrícolas 

presentes na cidade inclusive construir uma área coberta 

destinada a feira semanal; 

  Implantar um Abatedouro público fixo e/ou na modalidade 

de unidade móvel; 

 Implantar o atendimento veterinário gratuito para animais 

de pequeno porte,  cães, gatos e etc. 

 Criar o Centro de Zoonose. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

17. A Instituição das Coordenações 

Especiais – Políticas afirmativas de 

inclusão social. 
 

Coordenação da Mulher 

 

Criar uma coordenação ligada diretamente ao gabinete 

do Prefeito com o objetivo de articular todas as Secretarias para 

atender as demandas, necessidades das mulheres, no sentido de 

criar e efetivar políticas públicas que visem o incentivo ao estudo, 

trabalho, saúde, segurança combatendo a violência e garantido o 

bem viver das mulheres.  

 

Coordenação do Idoso 

 

Implantar uma coordenadoria para articular as 

Secretarias visando atender as necessidades mais diversas, tais 

como, saúde física e mental, cultura, esporte, lazer, segurança dos 

nossos idosos. Além disso, buscar a viabilização de um condomínio 

e/ou moradias direcionadas aos idosos com vistas possibilitar um 

tratamento diferenciado. 



 

 

 
 
 

 

Coordenação da Juventude 

 

Instalar uma coordenação da juventude ligada 

diretamente ao Gabinete do Prefeito para articular junto as 

secretarias ações para atender as demandas da juventude 

principalmente em relação ao protagonismo e a ações esportivas e 

culturais apropriadas ao momento que vivem, skate, teatro, artes 

marciais, assim como a viabilização do primeiro emprego e o 

cuidado com a saúde, etc.   

 

Coordenação da Inclusão Digital 

 

Criar uma coordenação ligada ao Gabinete do Prefeito 

para realizar a articulação interna das secretárias visando a 

Inclusão Digital da população, bem como articular as ações das 

Empresas de telefonia, internet que atuam no município para 

atender toda a população a um preço justo e acessível. 

 

Coordenação da Prevenção e tratamento do uso indevido de drogas 

  

 Criar uma coordenação ligada diretamente ao 

gabinete do Prefeito que articule as Secretarias de  Educação, 

Saúde,  Assistência Social, Cultura e Esporte para o tratamento, 



 

 

 
 
 

prevenção e conscientização sobre o uso indevido de drogas, 

remédios e etc.  

  

Coordenação de Ações Afirmativas 

   

Criar uma coordenadoria de Ações Afirmativas ligadas 

ao Gabinete do Prefeito para potencializar as ações de 

sustentabilidade econômica, trabalho, esporte, transporte, saúde 

preventiva, cultura dos povos tradicionais, afrodescendentes, 

quilombolas, indígenas e faxinalenses e um tratamento digno a 

diversidade, buscando subsídio junto ao governo estadual e a união 

para viabilizar o empreendedorismo e desenvolvimento sustentável.  
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    ANEXOS 

 

    I - CAMPO LARGO 2030  

 

 

EDUCAÇÃO  

Melhoria da qualidade de ensino.  

Aumento da oferta de cursos profissionalizantes.  

Incentivo à educação profissionalizante na área de cerâmica.  

Capacitação continuada dos professores.  

Ampliação das oportunidades de estágio e primeiro emprego na cidade.  

Incentivo à coleta seletiva e à reciclagem.  

Promoção de atividades culturais direcionadas ao público jovem. 

 Implantação de biblioteca itinerante.  

Difusão de conhecimentos sobre legislação ambiental.  

Valorização da cultura e a história do município.  

Identificação de talentos locais para as artes, música e esportes. 

 Incentivo ao desenvolvimento de talentos locais com foco nos grandes eventos 

esportivos e culturais. 

 Fortalecimento da integração das instituições de ensino com a indústria, comércio e 

serviços. 

Avaliação das demandas por pesquisa nas atividades econômicas.  

Oferta de cursos profissionalizantes gratuitos nos bairros.  

Conscientização da população sobre a importância da limpeza urbana. 

 Fortalecimento do ensino da cidadania nas escolas. 

 Capacitação dos profissionais locais para o turismo. 

 Ampliação e diversificação da oferta de cursos de nível superior. 



 

 

 
 
 

 Capacitação de profissionais da área de esporte e lazer para atender a comunidade. 

Associação de atividades de lazer e turismo com atividades educativas.  

Estabelecimento de parcerias com instituições que ofereçam soluções para cidades. 

Fortalecimento das escolas esportivas. 

 Definição de metas de premiação da cidade em concursos culturais e esportivos. 

 Criação de programas para ampliação de conhecimentos e experiências culturais. 

Criação de uma escola de belas artes. 

 Celebração das conquistas realizadas nas áreas de esportes, artes e música. 

 

SEGURANÇA. 

Realização de ações educativas periodicamente. 

 Investimento em tecnologias de monitoramento do trânsito.  

Utilização das estatísticas de trânsito para melhorias na sinalização e fiscalização.  

Efetivação da fiscalização Promoção da segurança em espaços públicos. 

 Fortalecimento de parcerias com as polícias da esfera  estadual e federal.  

Ampliação do número de operações especiais para fiscalização da frota e do trânsito.  

Revisão da sinalização de trânsito. 

Adequação das zonas de estacionamento nas esquinas e cruzamentos para garantir a 

visibilidade. 

 Ampliação do número de passagens elevadas para pedestres. 

Participação de todos os setores da sociedade em prol da segurança no trânsito. Implementação 

de mecanismos pela sociedade para melhorar o comportamento no trânsito. 

 Aumento da segurança em vias de transportes alternativos.  

Promoção da utilização de equipamentos de proteção no trânsito.  

Utilização do sistema de informações de trânsito para garantir mobilidade segura Implantação. 

de sistema integrado de monitoramento de trânsito. 

 Desenvolvimento de plano integrado de segurança com municípios limítrofes. 

 

 TRANSPORTE 

Disponibilização de vias exclusivas para transportes alternativos. 

 Revisão de pontos de parada de ônibus a partir de critérios técnicos 



 

 

 
 
 

 Melhoria da infraestrutura das vias rurais Criação de espaços públicos para intermodalidade do 

transporte. 

 Ampliação da rede de ciclovias Adequação das vias para utilização de transportes alternativos. 

Adequação da infraestrutura viária para o transporte de cargas dos setores agrícola e industrial. 

 Adequação dos espaços urbanos às novas soluções de mobilidade Padronização, adequação e 

ampliação de calçadas e recuos de acordo com critérios de acessibilidade e fluxo viário. Melhoria 

e realização de manutenção da malha viária. 

 Ampliação do número de terminais de ônibus Implantação de novos recursos tecnológicos no 

transporte público. 

 Ampliação do número de vias de acesso intermunicipais. 

 Disponibilização de serviço de locação de bicicletas.  

Adequação da infraestrutura das vias de acesso a atrativos turísticos. 

 Revisão da hierarquia e do traçado do sistema viário do município. 

 Ampliação de ligações entre o centro e as demais localidades do município. 

 Implantação de passarelas, trincheiras e vias marginais na BR-277. 

 Modernização dos pontos de parada de ônibus Construção de estacionamentos para 

automóveis e bicicletas nos terminais de ônibus. 

 Construção de um novo terminal rodoviário Restauração e alargamento da Estrada do Mato 

Grosso para servir como segunda opção de transporte para capital 

 Conclusão da pavimentação da Estrada do Cerne . 

Promoção da acessibilidade plena Criação de central de controle de tráfego. 

 Implantação de sistemas de inteligência de tráfego Implantação de novas alternativas de 

transporte coletivo até Curitiba Criação de sistema de aluguel de carros elétricos. 

 Adoção de veículos elétricos na frota de táxi Duplicação da PR-423 (Campo Largo – Araucária) 

Implantação da infraestrutura necessária para a contínua modernização do Transporte e 

Mobilidade no município. 

 

SAÚDE. 

Adequação do número de profissionais de acordo com as necessidades do município 

Capacitação e qualificação contínua dos profissionais de saúde.  

Criação de cursos de formação para profissionais atuarem em saúde da família. 



 

 

 
 
 

 Capacitação profissional para suprir a crescente demanda por cuidadores de pacientes. 

Incentivo aos profissionais de saúde para que utilizem de maneira adequada os sistemas de 

informação. 

 Monitoramento e exigência do cumprimento do horário de trabalho dos profissionais de saúde, 

bem como da qualidade no atendimento.  

Utilização de critérios de expertise técnica para a ocupação dos cargos de gerência. 

 Capacitação e qualificação dos gestores da saúde. 

 Criação de mecanismos para que não ocorram desvios de função. 

 Disponibilização de suporte psicológico adequado aos profissionais.  

Realização de intercâmbio de experiências entre os profissionais de saúde. 

 Promoção de parcerias dos hospitais de Campo Largo com instituições de ensino do entorno 

que ofereçam cursos na área de saúde. 

 Formação de profissionais especializados em terapias alternativas e complementares. 

 Criação de mecanismos eficientes de avaliação dos profissionais de saúde.  

Promoção da cultura de atendimento humanizado Instituição de plano de cargos e salários 

atrativos aos profissionais de saúde.  

Adequação das condições de trabalho Criação de cursos técnicos na área de saúde.  

Capacitação de profissionais para a realização de procedimentos de telemedicina.  

Promoção da cultura de aprimoramento profissional Implementação de estratégias de 

valorização profissional relacionadas à qualidade e à humanização do atendimento. 

Desenvolvimento e implementação de políticas públicas adequadas ao contexto local 

Mapeamento das necessidades sociais locais para pautar a atuação do Programa da Saúde da 

Família (PSF). 

 Monitoramento e avaliação dos resultados das políticas públicas em saúde.  

Atualização e monitoramento dos indicadores de saúde. 

 Cumprimento da legislação de destinação de medicamentos vencidos e resíduos hospitalares. 

Monitoramento de projetos e editais para a captação de recursos. 

 Realização de parcerias com a sociedade organizada.  

Ampliação da disponibilização de equipamentos das instituições privadas ao SU.S 

Continuidade das ações efetivas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Integração das secretarias municipais para promoção de qualidade de vida.  



 

 

 
 
 

Adequação da infraestrutura de saúde do município para atender os deficientes físicos. 

Ampliação e reforço da estratégia de saúde da família Otimização do processo de atendimento 

no SUS. 

Melhoria da distribuição dos profissionais e dos equipamentos de saúde.  

Disponibilização dos recursos necessários para os profissionais de saúde atenderem o cidadão 

com qualidade. 

Estímulo ao desenvolvimento de empresas prestadoras de assistência médica domiciliar. 

Facilitação e ampliação do uso de mobiliário e equipamentos em saúde adaptáveis ao contexto 

domiciliar. 

Fomento ao desenvolvimento e uso de produtos farmacêuticos baseados nas terapias 

alternativas e complementares, principalmente os fitoterápicos.  

Promoção da saúde no ambiente de trabalho. 

 Ampliação da utilização das terapias alternativas entre as práticas de assistência em saúde. 

Ampliação dos espaços físicos nas empresas com instalações adequadas para descanso, 

socialização, convivência esportiva e cultural dos trabalhadores. 

Execução das propostas das conferências do Conselho Municipal de Saúde (CMS). 

Criação de centros de especialidades médicas no município. 

Viabilização da implementação do cadastro único do paciente.  

Ampliação da rede de serviços para saúde mental Criação de centros de diagnóstico móvel. 

Ampliação da disponibilidade de atendimento domiciliar à população. 

Criação do projeto de incentivo à adequação de moradias em relação ao atendimento a 

demandas gerontológicas. 

Investimento em tecnologias de aumento da precisão de diagnósticos, tanto por imagem quanto 

por análises bioquímicas. 

Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na área de bioinformática, permitindo investigar 

processos biológicos mais complexos na medida em que os dados biológicos vão se tornando 

mais abundantes.  

Expansão da utilização de ferramentas de realidade virtual e simulação de procedimentos na 

capacitação em saúde Fomento à oferta de serviços em turismo de saúde congregando 

transporte, assistência pré e pós-tratamento, serviço hospitalar, restaurantes, tradução, bancos, 

compras e apoio a acompanhantes. 



 

 

 
 
 

Fomento ao desenvolvimento tecnológico da indústria alimentícia, com foco na produção e 

processamento de alimentos adequados à saúde. 

 Expansão da utilização da telemedicina Implementação de estratégias inovadoras voltadas à 

saúde preventiva.  

Fortalecimento do polo de saúde implantado em Campo Largo. 

Criação de um centro de referência em gestão da saúde 

 

INFRAESTRUTURA 

Disponibilização de vias exclusivas para transportes alternativos  

Revisão de pontos de parada de ônibus a partir de critérios técnicos Melhoria da infraestrutura 

das vias rurais.  

Criação de espaços públicos para intermodalidade do transporte. 

Ampliação da rede de ciclovias. 

Adequação das vias para utilização de transportes alternativos. 

Adequação da infraestrutura viária para o transporte de cargas dos setores agrícola e industrial. 

 Adequação dos espaços urbanos às novas soluções de mobilidade Padronização, adequação e 

ampliação de calçadas e recuos de acordo com critérios de acessibilidade e fluxo viário. 

Melhoria e realização de manutenção da malha viária. 

 Ampliação do número de terminais de ônibus.  

Implantação de novos recursos tecnológicos no transporte público Ampliação do número de vias 

de acesso intermunicipais. 

Disponibilização de serviço de locação de bicicletas.  

Adequação da infraestrutura das vias de acesso a atrativos turísticos. 

Revisão da hierarquia e do traçado do sistema viário do município. 

Ampliação de ligações entre o centro e as demais localidades do município Implantação de 

passarelas, trincheiras e vias marginais na BR-277.  

Modernização dos pontos de parada de ônibus.  

Construção de estacionamentos para automóveis e bicicletas nos terminais de ônibus. 

Construção de um novo terminal rodoviário.  

Restauração e alargamento da Estrada do Mato Grosso para servir como segunda opção de 

transporte para capital.  

Conclusão da pavimentação da Estrada do Cerne Promoção da acessibilidade plena.  



 

 

 
 
 

Criação de central de controle de tráfego. 

 Implantação de sistemas de inteligência de tráfego Implantação de novas alternativas de 

transporte coletivo até Curitiba.  

Criação de sistema de aluguel de carros elétricos. 

Adoção de veículos elétricos na frota de táxi Duplicação da PR-423 (Campo Largo – Araucária.) 

Implantação da infraestrutura necessária para a contínua modernização do Transporte e 

Mobilidade no município.” (PARTE DO DOCUMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 

DOCUMENTO  CAMPO LARGO 2030).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

II -PAUTA DE REIVINDICAÇOES DO SINDICATO DO MAGISTÉRIO DE CAMPO LARGO. 

     

“QUESTÕES SALARIAIS E DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO - 

LEI 

 

2028/2008 

 

Os futuros governantes devem partir do discurso de valorização profissional para 

ações 

efetivas. Constituir e implantar mesa de negociação permanente com a entidade 

sindical para estabelecer políticas transparentes de valorização do serviço público de 

curto e médio prazo, a serem postas em execução ao longo da gestão é o princípio deste 

discurso. 

A Lei Federal 11.738/2008, do Piso Salarial Profissional Nacional, foi um 

importante mecanismo nesse sentido. Além de garantir um patamar salarial mínimo para 

todo o país,também regulamentou a jornada de trabalho. Garantiu a distribuição do 

tempo entre a sala de aula e a preparação para o ensino. A gestão eleita precisa se alinhar 

à lei do Piso Nacional: 

- Alterar na lei 2028/2008 a data base de maio para janeiro de cada ano. O PCCR 

- Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, lei 2028/2008, 

precisa ajustar-se às demandas da Lei Nacional do Piso para os Profissionais do 

Magistério no que diz respeito ao mês da data base. Hoje nosso plano de carreira prevê 

data base para o mês de maio e o Piso Nacional a atualização anual do piso nacional do 

magistério, sempre a partir de janeiro; 

 



 

 

 
 
 

- Comprometer-se na questão salarial do cumprimento da lei do piso, para que o 

valor mínimoestabelecido pelo piso se aplique no vencimento inicial da tabela para 

profissionais do magistério com formação em nível médio, mas que tenha reflexo em 

toda a tabela de vencimentos, que respeite as porcentagens definidas para os níveis e 

classes. Na atual gestão adotou-se a postura de pagar uma diferença de salário apenas 

para os profissionais que se encontram com vencimento inferior ao valor inicial do piso 

nacional, sem reflexo na tabela, desrespeitando as respectivas diferenças salariais entre 

níveis e classes. O que desmotiva os profissionais a se especializarem. A defasagem em 

toda a tabela deve ser corrigida imediatamente, visando à valorização, o respeito e a 

igualdade de direitos para TODOS os profissionais do magistério neste município e não 

somente para quem está em início de carreira; 

- Alterar a redação da lei 2028/2008, sendo implantado 1/3 (33,33%) da carga 

horária para hora-atividade como estabelece a Lei 11.738/08 que institui o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

- Respeitar à hora-atividade em todas as unidades escolares para professores e 

professores-educadores, sendo que é dever do município suprir a falta de profissionais 

para que este direito seja respeitado; 

- Disponibilizar profissional reserva itinerante na SMECC para substituir 

profissionais que estejam em licença maternidade, licença especial, licença para 

tratamento de saúde e demais licenças, evitando, desta forma, desviar de suas atividades 

os profissionais de aulas especiais e penalizar os demais que ficam sem a hora-atividade; 

- Instituir gratificação para a função de Diretor Auxiliar; 

- Enquadrar os Analistas de Esportes no Plano de Carreira do Magistério, no cargo 

de Professor de Educação Física; 

- Corrigir a redação do artigo 64 A da lei 2028/2008 que atualmente contempla 

apenas os servidores do magistério admitidos até 31/12/2011. A alteração se faz 

necessária para que o benefício seja estendido para os demais profissionais admitidos a 

partir de 01/01/2012 (que atualmente foram excluídos com a modificação legislativa 

realizada em 2014). 



 

 

 
 
 

 

II- DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – LEI 2347/2011 

 

- Alterar a referida lei para que a Licença Especial (Licença Prêmio) seja ampliada, 

concedendo 

90 dias de afastamento a cada 05 anos trabalhados. Também prever professor 

auxiliar em todas as Instituições de Ensino para ser substituto o professor que estiver no 

gozo da licença especial (hoje não há substituto, quando o professor regente sai de 

licença é o professor de aulas especiais que vai fazer a substituição, ficando os alunos 

sem esta aula especial e ficando todos os professores sem a hora atividade) ; 

 

- Suprimir o do inciso VIII, art. 226 da referida lei (das proibições, art 226, inciso 

VIII “Ao servidor público é proibido: o exercício de atividade sindical nas dependências 

dos prédios públicos sem autorização específica por escrito do Prefeito Municipal”), 

considerando o direito de livre acesso aos órgãos e prédios públicos, bem como a 

atividade sindical com seus filiados, reivindicamos a supressão; 

- Alterar o inciso V, art. 42 da lei 2347/2011 para que a readaptação definitiva 

seja efetiva da em função diversa e não cargo de carreira de denominação diversa, 

conforme se encontra(professor readaptado poderá ser readaptado em função diversa 

mas nunca em outro cargo que resulte em perda de direitos inerentes a carreira de 

professor). Conforme garantia Constitucional (art. 37, II), não há meios de alteração de 

cargo, salvo com ingresso através de 

Concurso Público e demais previsões constitucionais, podendo ser alterada 

apenas a função. 

- Ampliar de 02 para 03 licenciados os servidores públicos para cargos nas 

entidades sindicais, previsto no artigo 190, § 1º da referida Lei, desejando um melhor 

desempenho de mandato classista. Temos em nosso Sindicato uma demanda de mais de 

mil filiados que não conseguimos atender todas as pautas tendo apenas a presidente e 

uma secretária licencia da para o trabalho no Sindicato; 



 

 

 
 
 

- Alterar a forma de pagamento do auxílio transporte (hoje é fornecido o vale 

transporte) para que passe a ser pago em dinheiro sem computar no gasto com folha 

(assim como já é o auxílio alimentação). Desta forma o servidor poderá optar a forma de 

utilizar este auxílio. 

 

III. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DAS QUESTÕES PEDAGÓGICAS E DE 

FORMAÇÃO 

Uma gestão pública comprometida com a educação deve ocupar-se de garantir 

condições adequadas de ensino e aprendizagem. Para que o município apresente 

resultados positivos, é preciso ações concretas e conjuntas. Boas condições de trabalho, 

número adequado de alunos em sala, formação e valorização dos profissionais são 

pilares para o sucesso escolar de nossos estudantes. 

Dos desafios elencados na presente carta, destacamos a valorização profissional 

como eixo fundamental na defesa da qualidade da educação e propomos que seu 

mandato assuma compromisso real com os seguintes pontos: 

- Implementar ações concretas para a valorização dos profissionais do magistério; 

- Garantir profissionais do Magistério concursados em número suficiente nas 

escolas e nos CMEIS, para seu bom funcionamento sem a utilização de estagiários 

atuando em regência de turma. 

- Garantir infraestrutura física e humana adequada para o ensino-aprendizagem 

em todas as Escolas, CMEIs e CEMAEs, principalmente com as novas demandas do ensino 

remoto e híbrido decorrentes da Covid 19; 

 

- Fornecer equipamentos individuais (tablets) para as aulas remotas e para o 

preenchimento do LRCO; 

- Ofertar de pós-graduação gratuita para todos os Profissionais do Magistério; 

- Ofertar formação para o ensino remoto e híbrido; 

- Disponibilizar na Equipe de Ensino planos de aula modelo para serem adaptados 

as realidades locais de cada Instituição de Ensino durante o ensino remoto e híbrido; 



 

 

 
 
 

- Promover, em parceria com a sociedade civil, programas que objetivem a 

capacitação e qualificação profissional, o aumento da escolarização dos profissionais do 

magistério; 

- Proporcionar cotas anuais de mestrado gratuito para os profissionais do 

Magistério através de convênio com IES federais ou mestrado próprio do município nos 

moldes do PDE do Estado; 

- Realizar Processo Interno para regulamentar a mudança de função e lotação 

para que os profissionais do magistério possam exercer função de pedagogo nos 

estabelecimentos de ensino do município (o atual processo vigora até 2021); 

- Criar o sistema de ensino próprio; 

- Dar continuidade à gestão democrática, garantindo eleições diretas para 

diretores em todas as unidades educacionais (Escolas, CMEIs e CMAEs); 

 

IV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

- Garantir a continuidade do atendimento dos alunos nas Escolas e Centros 

Especializados, 

Classes Especiais e Salas de Recurso; 

- Garantirá professores especializados para atender as turmas de Educação 

Especial, Salas de 

Recurso e nos CEMAEs no caso de afastamento dos professores regentes; 

- Garantir tutores especialistas para acompanhar alunos autistas com laudo 

inclusos no ensino 

regular; 

- Realizar Processo Interno para seleção dos profissionais para atuarem no 

CEMAE democratizando as oportunidades (hoje o profissional do magistério com 

formação em Educação Especial não tem oportunidade de ingresso no trabalho nos 

CEMAEs porque a escolha é feita pelas diretoras); 

 



 

 

 
 
 

V. EDUCAÇÃO INFANTIL E DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS 

 

Para atender a demanda por vagas nos CMEIs desde o berçário até a pré-escola, 

o Município recorre a locação de imóveis. No caso específico do CMEI Colibri, o espaço 

locado é insalubre e inadequado, sendo urgente adquirir ou até locar outro espaço para 

atender com qualidadeos alunos daquele CMEI. 

Outros CMEIs que precisam de ampliação para aumentar a oferta de vagas e 

também apresentam problemas de terreno são os CMEIs Criança Esperança e Gente 

Miúda. Também precisa de solução urgente. 

 

VI. DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

- Garantirá programas de vacinação contra a influenza A-H1N1 e Covid 19 tão logo 

seja 

disponibilizada, para todos os trabalhadores da educação; 

- Instituído um programa de Saúde Vocal a todos os profissionais do Magistério, 

garantindo-se o atendimento de diagnóstico e pós-diagnóstico, bem como a aquisição 

equipamentos aos profissionais que atuam em espaços abertos; 

- Fornecer todos os EPIs para manter as medidas de segurança estabelecidas pela 

OMS para prevenção da disseminação da Covid 19; 

- Testagem do Covid para todos os profissionais da educação. 

Entendemos que as políticas públicas municipais representam importante espaço 

de formulação e de ação governamental. O eleitor consciente deve levar em conta o 

histórico dos candidatos: trajetória política, princípios e ideias que defende, alianças, 

postura ética, coerência no cumprimento de compromissos, entre outros. Igualmente o 

eleitor deve nortear sua escolha pelas propostas dos candidatos para o futuro das 

cidades, em relação às áreas de desenvolvimento, educação, saúde, habitação, 

saneamento, transporte, segurança, turismo, lazer, cultura, entre outras.” (SINDICATO 

DO MAGISTÉRIO DE CAMPO LARGO, 2020, ) 



 

 

 
 
 

 

 

 

 


