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POR AMOR A CAMPO LARGO

O futuro é por si só um sonho. Mas o futuro pertence a cada ser que acredita e
trabalha por ele. O futuro é feito das ações do presente e do legado que recebemos.
Há  quatro  anos,  os  mesmos  signatários  que  assinam  este  documento  de
agora,encaminharam  a  egrégia  Justiça  Eleitoral  o  Manifesto  da  Esperança.  Um
documento que deveria ser seguido como fio condutor de uma gestão. Não era, e
não foi,  apenas um documento  para  cumprir  exigências  legais.  O mandato,  e  o
tempo, mostraram que é possível perseguir o sonho e transformá-lo em realidade.
Desde o compromisso de terminar obras abandonadas, como uma Upa, até projetos
de Uniforme Escolar. Era possível assumir publicamente o desejo de recuperar uma
empresa, como a Cocel, ou fazer asfalto de qualidade.

Assim só é possível  assinar  um novo documento,  novamente falando de futuro,
porque  trabalhamos  para  honrar  nossos  princípios.  E  assim  foi  feito.
Superamos desafios e conseguimos. É por isto que agora podemos apresentar não
mais um documento propondo esperança. Com a palavra cumprida, agora sabemos
que podemos ter esperança num documento, porque quem assina já mostrou que é
capaz de honrar o que escreve. A esperança poderia, lá atrás, ser dúvida para os
incautos. Hoje nos apresentamos sendo a certeza da palavra cumprida. A leitura
desse  documento  atual  nos  mostra  os  desafios  dos  próximos  quatro  anos.

     Marcelo Puppi                                                           Maurício Rivabem 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES 

O município de Campo Largo vem registando avanços significativos na  qualidade
de vida da sua população, através do trabalho desenvolvido em todos os setores
públicos, visando o crescimento e o desenvolvimento do município. Este avanço é
resultado de um compromisso integrado com a sociedade.

A gestão municipal se consolidou como um instrumento ativo no planejamento e na
ação,  buscando  as  transformações  necessárias  para  o  futuro  da  nossa  cidade.
Sempre  em  sintonia  com  a  realidade  e  compartilhando  resultados,  a  cidade
consolida  as  mudanças  e  amplia  a  consciência  cidadã  dos  seus  moradores,
ampliando  também  as  certezas  de  que  não  são  meros  expectadores  e  sim,
partícipes da construção de suas melhorias.

O avanço desse processo é vontade de todos e é nosso dever assegurá-lo. Para
isso,  definimos princípios fundamentais  que nortearam a estruturação das ações
governamentais nos últimos quatro anos, e continuaremos com o comprometimento
de uma gestão pautada em resultados, visando melhorias diante de uma constante
evolução. 
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 EIXOS ESTRATÉGICOS

1. Avançar na consolidação do atual modelo de Gestão Pública Descentralizada,
com transparência e participação social.

2.  Dar  continuidade ao Desenvolvimento  Sustentável  com Saneamento Básico  e
Preservação Ambiental.

3. Manter a evolução constante nos Projetos de Saúde Pública Municipal, visando
servir  com  excelência,  primando  pela  qualidade  nos  atendimentos  aos  seus
usuários.

4. Assegurar as conquistas voltada à educação de nossas crianças, com avanços
tecnológicos , garantindo a integração, o planeamento e incentivos, para um futuro
promissor aos nossos estudantes.

5.  Implementar  ações  voltadas  ao  Desenvolvimento  Social,  através  de  políticas
públicas visando minorar as desigualdades sociais.

6. Manter a valorização da identidade cultural e do potencial local.

7. Garantir a segurança da população, dando continuidade as ações de Prevenção e
Combate ao Crime, através da  integração dos órgãos competentes.

8. Manter o desenvolvimento e a evolução da cidade, através da implementação de
tecnologias, fazendo de Campo Largo uma cidade inovadora - Cidade Inteligente,
Conectada com ênfase na Mobilidade  Urbana, primando pelas relações sociais e
econômicas da cidade;



EIXO 1 – GESTÃO MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEL

 Realizar  o  Planejamento  Estratégico  da  Gestão  Municipal,  definindo   as
prioridades, as metas e os resultados esperados.

 Elaborar  o  Plano de Ação refletindo os  compromissos compartilhados com a
sociedade, expressos neste Plano de Governo e orientados pelas prioridades e
metas definidos no Planejamento Estratégico.

 Primar  pela  transparência  dos  atos  municipais  e  ampla  divulgação  para  a
sociedade

 Fortalecer  a  valorização  dos  servidores  públicos,  propiciando  espaço  de
convivência.

 Promover a integração entre as secretarias por meio de reuniões sistemáticas.

 Oferecer formação continuada aos servidores públicos municipais

 Modernizar  a infraestrutura dos equipamentos públicos do município

 Promover a saúde física e mental dos servidores municipais através de técnicas
terapêuticas. 

 Promover a Centralização do Almoxarifado Municipal.

 Implantar sistema integrado de comunicação com a população



EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM SANEAMENTO
BÁSICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

 Valorizar o Patrimônio Histórico Ambiental. 

 Criar o Instituto de Planejamento de Campo Largo - IPCL 

 Viabilizar a criação o parque linear da BR277. 

 Priorizar  Projetos  de  Habitação,  buscando  moradia  digna  para  os  que  se
encontram em área de risco, bem como intensificações nas  Regularizações
Fundiárias em áreas de propriedade do Município. 

 Fomentar a educação ambiental na área de saneamento básico. 

 Incrementar a Política de Meio Ambiente.

 Fomentar aos programas de logística reversa de resíduos, divulgando os PEVs
(Pontos de entrega voluntária)  já  existentes e criando novos,  para acesso à
população campo larguense. 

 Elaborar Programa de Educação Ambiental.



EIXO 3 – SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

 Implantar o Centro de Especialidades Médicas.

 Implantar o Centro das Especialidades Odontológicas.

 Ampliar o Programa de Ostomias.

 Implantar Programa de Atendimento Psicológico aos pacientes Oncológicos.

 Potencializar Programa de Oxigenioterapia Domiciliar.

 Ampliar horário de atendimento das UBS porte III (Vila Glória, Itaboa, Centro de
Saúde) e interior do município;

 Aperfeiçoar o Acolhimento Humanizado em todos os Serviços de Saúde.

 Potencializar ações através do Aplicativo Saúde.

 Implantar  programa  Campo  Largo  Mais  Saudável,  contemplando  horta
medicinal e práticas integrativas.

 Implantar programa Envelhecer com Saúde.

 Buscar parceria para implantação de Posto de Coleta de Leite Humano.

 Implantar polos de dispensação de medicamentos. 

 Implantar  projeto  Hidroterapia  Municipal  em  parceria  com  a  Secretaria  de
Educação, cultura e esporte. 

 Implementar projeto Mostra Aqui Tem SUS, iniciativas inovadoras. 



EIXO 4- EDUCAÇÃO E ESPORTE

 Ofertar recursos tecnológicos aos profissionais e alunos para a efetiva 
disponibilidade de dispositivos e conectividade.  

 Implantar o serviço integrado de gestão educacional on line.

 Implantar o apoio pedagógico no ensino fundamental. 

 Ampliar a oferta do ensino integral. 

 Desenvolver atividades complementares como; língua italiana, robótica, 
informática. 

 Incentivar o desenvolvimento da Educação Financeira (Parcerias) e 
Empreendedorismo (SEBRAE) no Ensino Fundamental. 

 Ampliar os projetos de educação inclusiva. 

 Potencializar as parcerias entre Família X Escola, com Associações de Pais e 
Mestres e Conselhos Escolares 

  Construir CMEIS e escola do ensino fundamental conforme a demanda. 

  Implementar o programa de educação domiciliar para os alunos que 
apresentarem necessidades especiais, indicados por laudo específico. 

 Ampliar a alimentação escolar, rica e nutricional com o acompanhamento das 
nutricionistas. 

 Manter o Programa do Uniforme Escolar. 

  Ampliar o número de vagas para a Educação de Jovens e Adultos 

 Implantar  plataforma  digital  que  aproxime  a  pais,  alunos  e  professores,

melhorando a gestão, a comunicação e expandindo o acesso à informação e

educação por meios digitais.



 ESPORTE 

 Intensificar as escolinhas de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, ginástica 
rítmica, judô, tênis de campo. 

  Construir um Ginásio Poliesportivo Municipal de treinamento integrado, com 
infraestrutura completa para os treinamentos e diversas modalidades. 

 Ampliar a promoção de eventos esportivos e de lazer regulares no município. 

  Fomentar a realização de eventos esportivos de cunho municipal e estadual. 

 Firmar parcerias e promover eventos com associações, academias, escolas e 
clubes do Município. 

       



EIXO 5 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

 Implantar a casa de passagem para atender pessoas/famílias em situação de
rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas
em trânsito. 

 Fortalecer  o  serviço  de  abordagem  social,  estendendo  o  horário  de
funcionamento para identificação da incidência de trabalho infantil, exploração
sexual de crianças/adolescentes, situação de rua, uso prejudicial de drogas. 

 Ampliar a rede de atendimento social no interior.

 Incentivar  Ações  Comunitárias,  ofertando  capacitações  e  oficinas,  visando
qualificação de mão de obra e consequente geração de renda.  

 "Projeto empresa amiga do idoso". 

 Fomentar  a  participação  de  produtores  locais  (Criação  e  Comercialização),
ampliando estruturas e estimulando a participação de novos produtores 

 Remodelar e ampliar o espaço destinados as Feiras 



EIXO 6 –  IDENTIDADE CULTURAL E POTENCIAL LOCAL

 Potencializar a  Banda Municipal de Campo Largo. 

 Viabilizar uma Escola de Música Municipal.

 Ampliar ações de festas comemorativas do município. 

 Organizar Festivais de Música, Teatro, Dança e Literatura. 

  Efetuar concursos e premiações artísticas e literárias. 

 Realizar exposições no Casarão do Parque Newton Puppi,  Casa da Cultura,
Bibliotecas e Museu.

 Promover Festivais Étnicos Culturais. 

 Valorizar o Patrimônio Histórico Material e Imaterial . 

  Resgatar a Memória Histórica da cidade, por meio do Projeto “Memória Viva” 

 Incentivar o artesanato local. 

  Construir um Teatro Municipal. 



EIXO 7- SEGURANÇA PÚBLICA

  Reativar os grupamentos da GM nas localidades da Ferraria e Bateias. 

 Criar a patrulha Ambiental / Rural da GM. 

 Criar a patrulha Maria da Penha. 

 Criar do GTRAN – Grupamento do Trânsito. 

 Implementar  ferramentas  tecnológicas  para  a  prevenção  e  repressão  da
criminalidade. 

 Potencializar o CIOSP



EIXO 8- DESENVOLVIMENTO DA CIDADE – CIDADE INOVADORA E
MOBILIDADE URBANA

 Efetivar  parceria  com a Associação de Contadores para  assistência  contabil
gratuita. 

 Implantar  o  Fundo  de  Aval  aos  Microempreendedores  Indivuais  e  MPE  e
Trabalhadores Rurais . 

 Disponibilizar  linhas de créditos destinadas a consciencialização e incentivo ao
uso de energia limpa. 

 Incentivar o ramo de tecnologia na cidade.

 Criar  o  Comitê  de  desburocratização  e  unificação  de  informações  aos
contribuintes nas área de Tributação/Meio Ambiente/Vigilância Sanitária e na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assuntos Metropolitanos. 

 Consolidar  parcerias  de  Industrias  e  Mineradoras  ao  Centro  de  Estudos  de
Ciência e Tecnologia Cerâmicas do Paraná – CESTEC-CL. 

 Através Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia Cerâmicas do Paraná –
CESTEC-CL,  incentivar  e  mobilizar  os  alunos  do  Ensino  Fundamental  II  e
Ensino Médio.

 Incentivar o agro negócio

  Implantar as Lombadas Eletrônicas. 

  Implantar Semáforos Inteligentes. 

 Implantar a engenharia de tráfico.

 Concluir o Plano de Mobilidade Urbana; 

 .Apoiar e Assessorar na Ampliação do Atendimento ao CAC.

 Implantar cameras comunitárias

 Automatizar a rede de distribuição de energia

 Promover a autossuficiência nos serviços da rede de energia

 Promover a eficientização de  energia nos equipamentos públicos;



Vivemos usa situação inusitada, cidades de todo mundo vivem o desafio da pandemia,

resultando em  crise sanitária e econômica, mas mesmo assim o município avança,

mantendo o  com o compromisso de:

Entregar o novo CRAS, localizado na Rua Maurício José Lopes nº 31, Bairro Popular Nova.

Entregar a reforma da  Rodoviária

Construir novas capelas mortuárias no Cemitério Santo Ângelo.

Implantar Semáforos inteligentes.

Dar continuidade das sinalizações viárias - horizontal e vertical.

Entregar os dois novos  Cmeis Criança Esperança e  Gente Miúda.

Concluir a obra do Centro de Especialidades Odontológicas.

Entregar as duas novas Unidade Básica de Saúde na Legran e Três Rios. 

Entregar as reformas da Casa da Cultura e da Biblioteca Pública.

Entregar a macro drenagem do Rio Cambui.

Entregar as obras do Parque Newton Puppi.

Concluir a Estrada do Mato Grosso.

Concluir a Revitalização da Cidade.



CIDADE RESILIENTE 

Além  disto  tudo,  e  muito  mais,  que  poderão  derivar  destes  eixos,  com  a  cidade

recuperada economicamente e, principalmente,  com a imprevisibilidade dos últimos

anos, de chuva de granizo e pandemia, nos comprometemos a sempre trabalharmos

mais  e  mais  pela  resiliência,  para  que  possamos  evitar  problemas.  E  se  estes

ocorrerem,  por  forças  de  desastres  que  não  queremos,  termos  estrutura  e  ações,

rápidas  e  eficientes,  para  superar  as  interpéries,  com  treinamentos,  planos  de

contingência e fundos de recuperação.


