
 
 







 4 

 

Sumário 
 

Introdução ............................................................................................................... 5 

Saúde ........................................................................................................................... 7 

Educação ................................................................................................................. 11 

Segurança .............................................................................................................. 13 

Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e  

Renda ........................................................................................................................ 15 

Infraestrutura e Urbanismo ..................................................................... 17 

Meio Ambiente................................................................................................... 19 

Agricultura e Abastecimento ................................................................. 21 

Turismo ................................................................................................................... 22 

Esportes .................................................................................................................. 23 

Juventude ............................................................................................................. 25 

Assistência Social............................................................................................ 27 

Gestão e Inovação .......................................................................................... 30 

 

 

 
 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922652#_Toc50922652
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922652#_Toc50922652
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922652#_Toc50922652
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922652#_Toc50922652
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922652#_Toc50922652
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922653#_Toc50922653
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922653#_Toc50922653
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922653#_Toc50922653
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922653#_Toc50922653
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922653#_Toc50922653
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922654#_Toc50922654
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922654#_Toc50922654
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922654#_Toc50922654
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922654#_Toc50922654
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922654#_Toc50922654
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922655#_Toc50922655
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922655#_Toc50922655
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922655#_Toc50922655
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922655#_Toc50922655
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922655#_Toc50922655
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922656#_Toc50922656
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922657#_Toc50922657
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922657#_Toc50922657
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922657#_Toc50922657
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922657#_Toc50922657
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922658#_Toc50922658
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922658#_Toc50922658
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922658#_Toc50922658
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922658#_Toc50922658
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922659#_Toc50922659
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922659#_Toc50922659
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922659#_Toc50922659
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922660#_Toc50922660
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922660#_Toc50922660
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922660#_Toc50922660
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922660#_Toc50922660
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922660#_Toc50922660
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922661#_Toc50922661
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922661#_Toc50922661
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922661#_Toc50922661
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922661#_Toc50922661
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922661#_Toc50922661
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922662#_Toc50922662
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922662#_Toc50922662
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922662#_Toc50922662
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922662#_Toc50922662
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922662#_Toc50922662
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922663#_Toc50922663
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922663#_Toc50922663
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922663#_Toc50922663
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922663#_Toc50922663
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Plano%20de%20governo/Diretrizes%20-%20Atualizada%2013-09.docx#_Toc50922664#_Toc50922664


 5 

Introdução 
 

 Este plano é o compromisso de ações e políticas públicas da ad-
ministração de Helder Lazarotto e Alcione Giaretton. Ele foi construí-
do nos últimos 8 anos após uma longa caminhada nos bairros de Co-
lombo, ouvindo as pessoas e com a participação voluntária e indivi-
dual de dezenas de especialistas dos mais variados segmentos.  

 A gestão será inspirada em pensar estrategicamente no cresci-
mento da cidade, com valorização do ser humano. Atender as de-
mandas da população sem abrir mão da ética, do respeito e da 
transparência.  

 

 

Colombo Inovadora 

Ao seguir a linha de que um projeto de governo não pode ser construído 
dentro de um escritório, Helder Lazarotto e professor Alcione percorreram a cida-
de em reuniões onde ouviram as demandas de cada bairro, denominado Colombo 
Inovadora.     

Os cidadãos foram ouvidos e tiveram a oportunidade de discorrer sobre 
a situação da sua região. Em seguida foram elencadas as propostas para a solu-
ção dos problemas relatados, e se formaram vários grupos de trabalho que rece-
beram, avaliaram e pontuaram as diretrizes necessárias para a criação deste plano 
de governo.  

Considerando que a experiência e formação de pessoas em cada segmento 
é essencial para o sucesso de uma gestão, o conhecimento técnico de profissio-
nais de diversas áreas foram fundamentais para o projeto que vai transformar a 
cidade de Colombo.  

 

O prefeito e o seu papel de líder 

Este plano oferece ao prefeito as condições de exercer o seu papel de princi-
pal responsável pela condução do diálogo com as pessoas, a sociedade civil orga-
nizada, as instituições públicas, o legislativo e o judiciário e as entidades federais e 
estaduais. Como líder, Helder Lazarotto será aquele que levará e defenderá os pro-
jetos estratégicos, capaz de apresentar soluções para o presente, ao mesmo 
tempo em que dará início aos projetos de longo prazo, que serão entregues às 
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futuras gerações. São propostas para elevar a qualidade de vida dos colom-
benses, que além de atender às necessidades básicas irão promover as oportuni-
dades. Criam um ambiente organizado e estimulante para as atividades econômi-
cas que geram emprego e renda. Potencializam os resultados das iniciativas pú-
blicas e privadas, de forma a garantir o desenvolvimento econômico e social de 
Colombo. 

 

Princípios éticos e transparência  

 Este plano expressa os princípios que vão alicerçar a administração de Helder La-
zarotto e professor Alcione. Um governo que será orientado pela ética e pelas rela-
ções honestas entre a Prefeitura e o cidadão e a transparência para que possam 
ser fiscalizados nas suas colocações. Uma gestão em que seus colaboradores se-
jam selecionados apenas pela competência, impessoalidade, moralidade e efici-
ência. Princípios que guiarão os agentes públicos, profissionais capacitados e 
compromissados com integridade, transparência e proteção do interesse público. 
A prestação dos serviços públicos será definida por regras claras e amplamente 
divulgadas, com espaço para ampla participação dos colombenses. As propostas 
registradas neste plano se fundamentam na inovação em todas as suas vertentes: 
métodos, processos, técnicas, serviços e produtos, e no relacionamento entre a 
Prefeitura e o cidadão. 
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Saúde 
 

 

Como promoção à humanização, inovação e 

garantir o direito à saúde do cidadão colom-

bense. 

 

 Implantar o Hospital Geral de Colombo, com leitos de UTI (Unidade de Tera-

pia Intensiva) adulto e infantil e atendimento especializado de alta comple-

xidade, garantindo a toda a nossa população o atendimento em nossa cida-

de; 

 

 Garantir a abertura de mais 02 Unidades de Pronto Atendimento 24h, com 

atendimento médico, odontológico e de enfermagem; 

 

 Contratar 120 médicos e demais profissionais para complementar e ampliar 

as equipes de atenção básica nas Unidades Municipais de Saúde;  

 

 Implantar atendimento pediátrico nas UPA’s e Centro de Especialidades; 

 

 Implantar programa de acompanhamento aos colombenses idosos e aca-

mados, cadastrados na rede de saúde do município;  

 

 Implantar a Rede Municipal de Atenção Integral à Saúde do Idoso, incluindo 

a construção de uma Unidade de Referência ao Atendimento da Saúde do 
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Idoso, evitando com isso que nossos idosos tenham que enfrentar as atuais 

filas para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, trazendo mais digni-

dade e respeito; 

 

 Contratar cirurgiões dentistas e demais profissionais da odontologia, garan-

tindo cobertura de saúde bucal nas Unidades de Saúde, prevenção e atendi-

mentos de emergências odontológicas nas UPAs aos finais de semana; 

 

 Garantir exames laboratoriais sem filas e com resultados ao usuário em até 

72 horas; 

 

 Garantir o fornecimento de medicamentos contemplados na política de 

atenção farmacêutica a todos os usuários do Sistema Municipal de Saúde, 

com distribuição garantida em todos os bairros de Colombo;  

 

 Ampliar o acesso a reabilitação de pacientes com sequelas de patologias ou 

com necessidades específicas de terapias físicas, através de habilitação de 

serviços de fisioterapia, equoterapia e atendimento médico neurológico e 

ortopédico; 

 

 Ampliar os serviços do Hospital e Maternidade do Alto Maracanã, implantan-

do leitos de UTI neonatal e UTI materna com implantação de ambulatório 

de gestação de auto risco, exames e cirurgias obstétricas e ginecológicas, 

proporcionando mais dignidade ao atendimento de nossas mulheres e cri-

anças; 

 

 Fortalecer o Programa Municipal de Saúde Mental, ampliando os cuidados 

com a pessoa que está em dependência química e seus familiares, incluindo 
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clínicas e Centros de Recuperação Privados na Rede Municipal de Atendi-

mento, através de habilitação de seus serviços ao SUS; 

 

 Implantar os serviços de telemedicina, teleodontologia e telepsicologia, 

oportunizando aos munícipes efetuarem marcações de consultas e exames 

por meio de aplicativos digitas além da realização de vídeos consultas para 

atendimento inicial; 

 

 Viabilizar plano de carreira específico para os servidores da Saúde conforme 

legislação e disponibilidade orçamentária; 

 

 Implantar o horário estendido de atendimento médico, odontológico e de 

enfermagem nas Unidades de Saúde em regiões estratégicas, visando pro-

porcionar às famílias opções de atendimento fora do horário comercial e 

ainda diminuindo a demanda das UPA’s, para os atendimentos eletivos; 

 

 Implantar os distritos sanitários para gerar a descentralização da gestão do 

Sistema Municipal de Saúde, realizando a informatização de todas as Unida-

des de Saúde e Pronto Atendimentos Municipais, com a implantação de 

centrais de marcação de especialidades em cada um dos distritos sanitários. 

 

 Regulamentar dentro do quadro próprio a situação dos agentes comunitá-

rios de saúde, equacionando a questão do direito à carreira pública.  

 Acompanhar junto ao poder judiciário (atual mandatário) e ao arrematante 

(segundo informações da justiça vai a leilão) pela reabertura da Santa Casa de 

Colombo e a manutenção do atendimento via SUS  
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 Ampliar a cobertura das equipes da ESF (Estratégia de Saúde da Família); 

 

 Aumentar o número de consultas e exames especializados para fazer frente 

às demandas da população, equacionando também a problemática atual 

do grande tempo de espera para estes serviços;  

 

 Implantar o serviço de neurologia infantil, para atendimento de síndromes 

ou patologias neurológicas, TEA e síndromes correlatas, trabalhando em 

conjunto com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, firmando 

para isso parcerias com clínicas e serviços já existentes no município via ha-

bilitação de seus serviços junto ao SUS; 

 

 Ampliar a cobertura de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto e 

resíduos sólidos (lixo) e rede de água tratada, por meio de renegociação 

com a concessionária (Sanepar), através de cronograma de implantação 

destes serviços no município; 
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Educação 
A educação no município de colombo terá 

como eixos estruturantes a tecnologia, o de-

senvolvimento humano e a relação família/

escola. 

 Valorizar os profissionais da educação com investimento na formação, que 

atenda as demandas das Unidades de Ensino;  

 

 Criar Centro de Formação Continuada para professores e funcionários muni-

cipais;  

 

 Elevar o piso salarial, conforme legislação federal e disponibilidade orça-

mentária municipal; 

 

 Criar plataforma digital com todos os serviços e informações oferecidos pela 

Secretaria da Educação; 

 

 Fomentar a participação da família na escola;  

 

 Implantar gradativamente Escolas de Ensino Integral; 

 

 Garantir a entrega dos uniformes e materiais escolares no primeiro dia de 

aula; 

 

 Criar “Programa Saúde na Escola”, através da parceria entre a Secretaria de 

Educação e a Secretaria de Saúde; 
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 Ampliar o número de vagas na Educação Infantil; 

 

 Criar através de Lei Municipal as eleições para direção de CMEI’s; 

 

 Integrar a Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 

 

 Firmar parceria da Educação Fundamental com o Estado; 

 

 Incentivar as ações da educação de jovens e adultos; 

 

 Firmar parcerias na educação entre EJA e CEEBJA; 

 

 Ampliar o atendimento educacional especializado; 

 

 Firmar parcerias com Clínicas Especializadas e convênios com Universida-

des;  

 

 Formar tutores e acompanhamento na atuação pedagógica; 

 

 Criar Centro de Referência em Educação Especial no município de Colombo, 

ampliando o quadro de médicos e especialistas na área de avaliação psicoe-

ducacional e de atendimento clínico;  

 

 Propagar a instituição e os cursos ofertados por diferentes Universidades 

(Federal e Estadual); 

 

 Integrar a escola municipal com escola estadual valorizando a transição. 
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Segurança 
 

Promover a efetiva participação do Poder 
Público na busca da garantia da segurança 
do munícipe colombense. 

 

 Adquirir armamento para a Guarda Municipal, sendo armas de fogo e spark 

eletrochoque, capacitando devidamente o efetivo para o uso de tais equipa-

mentos na forma da Lei; 

 

 Adquirir novas viaturas para a Guarda Municipal; 

 

 Implantar a patrulha rural; 

 

 Implantar a patrulha escolar; 

 

 Implantar a patrulha Maria da Penha; 

 

 Implantar o aplicativo 153 cidadão, para facilitar e agilizar o acesso aos servi-

ços da Guarda Municipal; 

 

 Realizar concurso público para contratação de 120 guardas municipais; 
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 Implantar o sistema de câmeras de monitoramento com tecnologia de últi-

ma geração, com recursos de reconhecimento facial e identificação de pla-

cas veiculares, em 200 pontos estratégicos do município; 

 

 Integrar a Guarda Municipal com as Policias Civil e Militar do Paraná, criando 
uma Central de Inteligência em Segurança; 

 

 Implantar os módulos móveis da Guarda Municipal; 
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Desenvolvimento Econômico, 
Geração de Emprego e Renda 
 

 

Retomar o crescimento econômico do muni-
cípio, proporcionando condições de geração 
de renda, emprego e melhoria de renda a 
toda população colombense. 

 

 

 Retomar o crescimento econômico municipal, através de programa de in-

centivo à geração de emprego e renda e de política de desburocratização 

para facilitar e incentivar a implantação e o crescimento empresarial, co-

mercial e de serviços no município, propiciando mais empregos em nosso 

município; 

 

 Incentivar o 1º emprego através do desenvolvimento de projetos específicos 

em parceria com o empresariado local e sua representação (Associação Co-

mercial e Industrial de Colombo - ACIC); 

 

 Criar programa de atração de indústrias limpas (não poluentes), oferecendo 

incentivos para sua implantação; 

 

 Criar legislação específica para a implantação das parcerias público priva-

das; 
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 Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores das mais 

variadas áreas do município; 

 

 Incentivar e fomentar os pequenos e microempresários; 

 

 Melhorar e ampliar o programa para a regularização dos trabalhadores e mi-

croempreendedores informais; 

 

 Criar o Conselho Empresarial de Colombo, para em parceria com a ACIC e a 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, discutir as 

políticas públicas relacionadas a área; 

 

 Promover feiras de artesanato e gastronomia com participação de músicos, 

grupos de teatro e dança do nosso município; 
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Infraestrutura e Urbanismo 
 

Modernizar a infraestrutura municipal, valo-
rizando as parcerias com o governo estadu-
al através da implantação de obras estrutu-
rantes e garantir meios de transportes pú-
blicos eficientes que atendam às necessida-
des reais de toda população de Colombo. 

 

 

 Implantar um departamento de gestão de trânsito dentro da estrutura mu-

nicipal; 

 

 Promover a acessibilidade urbana, cumprindo efetivamente com a Lei fede-

ral nº 10.098 de 19/12/2000; 

 

 Regulamentar os modais alternativos de transporte público; 

 

 Fortalecer o Programa Comunitário de Pavimentação, aumentando o nú-

mero de ruas atendidas; 

 

 Implantar as obras estruturantes no município em parceria com o governo 

do estado; 

 

 Atuar fortemente para garantir a integração do transporte público coletivo 

com Curitiba e Região Metropolitana;  
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 Definir uma política de transporte coletivo a longo prazo, em parceria com a 

COMEC, Paraná Cidade e IPPUC;  

 

 Construir ciclovias interligando os bairros, iniciando a implantação da rede 

municipal de ciclovias; 

 

 Promover o acesso a moradia através do Fundo Municipal de Habitação; 

 

 Captar recursos federais para construções de habitações de interesse social; 

 

 Implantar Programa de Regularização Fundiária em parceria com os Gover-

nos Federal e Estadual. 
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Meio Ambiente 
 

Garantir a proteção ambiental do município 
de Colombo criando politicas publicas que 
atendam a legislação e os anseios da comu-
nidade. 

 

 Implantar a usina de reciclagem de lixo e geração de energia;  

 

 Implementar programa de arborização urbana; 

 

 Implementar ações de recuperação e qualificação dos rios e nascentes o 

município; 

 

 Ampliação de parques e praças em áreas de proteção ambiental com equi-

pamentos para prática de lazer para as crianças e exercícios físicos; 

 

 Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto de coleta seletiva; 

 

 Rever as metas do plano de saneamento do município, em conjunto com a 

Sanepar e executar projetos para ampliação e melhoria do sistema; 

 

 Investir na capacitação de profissionais do meio ambiente com o objetivo 

de aumentar a autonomia ambiental do município; 
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 Implantar o programa de proteção e cuidado de animais em situação de ris-

co (animais de rua), através de parcerias com universidades, entidades e clí-

nicas, oferecer serviços como castração e cuidados a saúde dos animais, in-

cluindo programa de adoção responsável a ser implantado dentro destas 

parcerias; 

 

 Fomentar e incentivar a castração de animais domésticos de famílias de bai-

xa renda, visando o controle de caninos e felinos do município; 

 

 Criar programa de educação ambiental nos CMEIs e Escolas Municipais; 

 

 Implantar lixeira seletivas nos principais locais de concentração popular; 

 

Agricultura e Abastecimento 
 

Utilização de inovação tecnológica no intui-
to da valorização da agricultura colomben-
se e seus produtores rurais. 

 

 Criar programa de incentivo à valorização dos produtos agrícolas com a im-

plantação de selo de indicação geográfica ou de protocolo de mercado; 

 

 Criar programa de educação permanente para agricultores e empresários 

rurais, visando melhorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados e in-

centivar as novas gerações agrícolas do município a continuarem o exercício 



 21 

das atividades ligadas ao campo; 

 

 Implantar programa de estimulo a pequenas agroindústrias de transforma-

ção; 

 

 Incentivar o cooperativismo; 

 

 Promover a agricultura urbana.  

 

 Criar Centro de Referência em Segurança Alimentar. 

 

 

Turismo 
 

Traçar objetivos que permitam uma real valorização do turis-

mo do município, propiciando condições de sustentabilidade 

aos empreendimentos. 

 

 Capacitar os recursos humanos voltados ao turismo; 

 

 Segmentar os roteiros por tipicidades; 

 

 Promover festas gastronômicas ligadas as diversas culturas e etnias do mu-
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nicípio; 

 

 Fomentar a política de turismo em relação as atrações existentes em nosso 

município; 

 

 Oferecer programa de educação permanente aos profissionais ligados a ati-

vidade turística do município; 

 

 Garantir a sinalização e indicação (placas indicativas) dos locais e rotas desti-

nadas ao turismo, dentro das normas internacionais de sinalização. 

 

 

Esportes 
Implantar ações que atendam não somente as práticas espor-

tivas mas que conduzam ao entendimento do esporte como 

agente educacional e promotor de saúde pública. 

 

 Implantar programa de atividade física para pacientes inseridos nos progra-

mas de saúde do município em parceria com a Secretaria Municipal de Saú-

de; 

 

 Implantar centros de excelência de esportes com inclusão de indivíduos 

com necessidades especiais; 
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 Implantar programa de incentivo a pratica de esportes nos espaços públicos 

e centros de esporte e lazer para indivíduos com TEA; 

 

 Resgatar a atividade física escolar especifica com formação esportiva e edu-

cacional; 

 

 Capacitar profissionais para atividades esportivas especificas e viabilizar a 

Infraestrutura necessária; 

 

 Implantar programas e atividades físicas, esporte e lazer em parques, praças 

e centros de esporte e lazer; 

 

 Criar o Centro de Informações Esportivas; 

 

 Incentivar o investimento por empresas locais em projetos sociais ligados ao 

esporte; 

 

 Promover festivais esportivos com inclusão; 

 

 Promover eventos voltados ao lazer com inclusão; 

 

 Identificar áreas, projetar e construir arenas multiuso que contemplem a 

prática de diversas modalidades, podendo para tanto estabelecer Parcerias 

Público Privadas para utilização dos espaços já existentes; 

 

 Incentivar e ampliar a participação do público paralímpico/pessoa com defi-



 24 

ciência em atividades esportivas, disponibilizando locais acessíveis, com ma-

teriais e equipamentos específicos; 

 

 Desenvolver atividades esportivas e de lazer: campo, ligas, entre outras; 

 

 Criar canais de comunicação como rádio web, aplicativos e mídias sociais 

para difundir, divulgar e incentivar a comunidade sobre o esporte e saúde; 

 

 

 

 

Juventude 
Pensar a juventude como aspecto preponderante para estabi-

lidade e crescimento do município. 

 

 Proporcionar a oferta de serviços públicos de cultura, esporte e lazer; 

 

 Implantar programa de formação profissional para jovens, visando sua pre-

paração para futura inserção no mercado de trabalho, fomentando progra-

ma como menor aprendiz e outros; 

 

 Incentivar a criação de startups; 
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 Ampliar e qualificar os cursos preparatórios visando o ingresso em cursos 

superior, através de Parceria Público Privada; 

 

 Apoiar manifestações culturais, estimulando a implantação da virada cultu-

ral em nosso município; 

 

 Criar Programa de atenção voltado às jovens mães e também para preven-

ção à gravidez precoce e DST’s;  

 

 Criar Programas culturais para jovens em situação de risco e vulnerabilida-

de; 

 

 Capacitar profissionais da saúde para um atendimento diferenciado a ju-

ventude; 

 

 Aumentar a oferta de cursos gratuitos presenciais e EAD para implementar 

o currículo, com programa especial voltado aos jovens com algum tipo de 

déficit ou deficiência; 

 

 Implantar programa de combate ao racismo, homofobia e intolerância reli-

giosa em todas as áreas;  

 

 Criar programas voltados à juventude que contemplem a saúde, cultura e 

lazer; 

 

 Criar festivais de música, teatro e dança para promover os talentos locais; 
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Assistência Social 
Valorizar o ser humano em sua totalidade implantando políti-

cas públicas que alcancem os que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

 Criar o Programa de Educação continuada em todos os níveis da política da 

assistência social; 

 

 Preencher equipe mínima de técnicos e trabalhadores do SUAS conforme 
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NOB-RH; 

 

 Realizar Concurso público para educador social; 

 

 Criar protocolo de atendimento em todos as esferas da proteção social bási-

ca e especial; 

 

 Ampliar e fortalecer a vigilância socioassistencial; 

 

 Melhorar e ampliar os meios de comunicação articulado com a tecnologia 

existente; 

 

 Implementar o fórum de trabalhadores do SUAS; 

 

 Implantar responsabilidade técnica; 

 

 Implantar supervisão técnica para os trabalhadores do SUAS; 

 

 Inserir internet e computadores adequados e atualizados em todos os equi-

pamentos; 

 

 Adaptar a estrutura física para permitir a acessibilidade para todos, tornan-

do possível a inclusão social; 

 

 Articular parcerias entre as secretarias municipais, bem como com o tercei-
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ro setor e organizações privadas; 

 

 Ampliar a divulgação dos serviços, atividades e eventos para a população da 

Prefeitura Municipal como um todo; 

 

 Criar canais de comunicação on-line, telefônico ou eletrônicos com os servi-

ços da rede SUAS, através da criação do serviço 0800, celular, whatsApp, 

afim de facilitar o acesso da população aos serviços prestados; 

 

 Implantar serviço de Plantão Social 24 horas para atendimento integral da 

população; 

 

 Melhorar acolhimento na triagem e recepção dos equipamentos; 

 

 Fortalecer e ampliar serviços existentes; 

 

 Criar e padronizar o programa PAIF (Proteção e Atenção Integral à Família); 

 

 Fortalecer os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Idoso; 

 

 Ampliar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças 

e Adolescentes;  

 

 Implantar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de adul-

tos; 
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 Fortalecer a intergeração; 

 

 Fortalecer e fomentar o trabalho em rede; 

 

 Fortalecer as propostas de segurança alimentar para a população, como o 

Restaurante Popular; prevenção à obesidade e desnutrição em parceria saú-

de-educação e ações de incentivo frequente ao aleitamento materno nas 

Unidades de Saúde; 

 

 Criar o Núcleo da Mulher Colombense, para atendimento das mulheres víti-

mas de violência doméstica no município; 

 

 Implantar cartão para compra de itens alimentícios; 

 

 Ampliação e Fortalecimento do Conselho Tutelar. 

 

Gestão e inovação 
Realizar a gestão do município de forma inovadora, ética, 
transparente a fim de construir um município que valorize as 
pessoas que nele residem. 
 

 Promover a capacitação continuada dos servidores e disseminar novos co-

nhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das suas 

funções;  

 

 Promover a valorização profissional do servidor oferecendo a todos oportu-
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nidades de crescimento pessoal;  

 

 Inovar em gestão buscando maior eficiência, transparência e participação 

funcional para desenvolvimento pleno das instituições; 

 

 Oferecer mecanismos adequados à proteção da saúde física e mental do 

corpo funcional; 

 

 Realizar ampla reforma administrativa precedida de estudo técnico realizado 

por entidade com reconhecimento de notório saber 

 

 Qualificar a prestação de serviços públicos; 

 

 Utilizar Inovação Tecnológica para agilizar processos de trabalho; 

 

 Promover o enxugamento da máquina pública com redução de número de 

secretarias, bem como a redução do número de cargos comissionados; 

 

 Implantar sistema de rastreamento dos veículos da frota pública prevenindo 

e combatendo o desperdício e o mau uso; 

 

 Implantar a Escola de Gestão com programa de educação permanente desti-

nado a todos os servidores; 

 

 Revisar o plano de cargos e salários; 

 

 Criar o plano de metas na Administração Pública Municipal. 

 

 Implantar sistema de rastreamento dos veículos da frota pública prevenindo 

e combatendo o desperdício e o mau uso; 
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 Implantar a Escola de Gestão com programa de educação permanente 

destinado a todos os servidores; 

 

 Revisar o plano de cargos e salários; 

 

 Criar o plano de metas na Administração Púbica Municipal. 

 

 

 



Caros amigos colombenses,  

Nossa cidade precisa de mudança e crescimento. Colombo tem um grande poten-

cial de transformação, mas não podemos continuar com o modelo da velha política e da-

queles que tiveram oportunidades de fazer e não fizeram.  

Colombo não segue a modernização que o mundo passou nos últimos anos. Uma 

cidade grande que precisa se tornar uma grande cidade. Quando falamos em mudan-

ça, esses pontos que devem ser analisados. A desburocratização dos serviços públicos, valo-

rização e capacitação de seus servidores, com a facilidade no acesso aos serviços, precisam 

sim de uma drástica mudança em nossa cidade.  

Sou administrador, com mais de 40 anos dedicados ao serviço público, me capacitei, 

conheci mecanismos de diversos municípios nos últimos anos, estudei gestão pública e 

gestão de saúde pública, dentre outros cursos ligados à administração da cidade.  

A cabeça voltada para modernização e atualização não tem a ver com idade, mas 

sim com a mentalidade e visão de mundo que temos. Saber que todo cidadão tem o direito 

de sonhar e realizar, que a política pública deve estar a serviço do povo e não o povo a servi-

ço de políticos.  

No futuro quero que o colombense tenha orgulho de dizer que mora em uma cida-

de que se transformou e que coloca as pessoas em primeiro lugar.  

Nunca fui prefeito, já fui secretário da Saúde de Colombo e Campina Grande do Sul, 

o que me trouxe muita experiência na gestão municipal. Além de ter tido a oportunidade 

de trabalhar ao lado do governador Ratinho Júnior, na Saúde do estado, assim conheci ain-

da mais a realidade dos demais municípios da Região Metropolitana de Curitiba e demais 

cidades do Paraná, enxerguei de perto que tem sim como dar dignidade ao cidadão, com 

serviços públicos humanizados e de qualidade.  

Novas soluções para velhos problemas. Sempre dando prioridade ao que é vital para 

acabar com as desigualdades: saúde, educação, segurança e infraestrutura. 

Agora é o momento de Colombo romper de vez com o passado e recuperar o tempo perdi-
do, trazendo a gestão do nosso município para o século XXI e termos os serviços públicos 

de qualidade!  

 

 

 

 

Helder Lazarotto 



 


