
PLANO DE GOVERNO  

 

 
Humanizar a cidade, cuidar da nossa gente. 

 

 

 

          SÉRGIO PINHEIRO 

           ANGELO BETINARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 

             COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE”.  

       DEM; PDT; PTC; PP; REDE; PTB; PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 - 2024 



2 
 

Diretrizes do Plano de Governo 
 
 

                                              “É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”. 

                                                                                         Juscelino Kubistchek 
 

 

Apresentações 
 
 

Minha trajetória, alguns já conhecem. Nasci em 1974, cresci e sempre 

morei em Colombo, no bairro Maracanã, sou filho da ex-vereadora Marta 

Pinheiro e de Otacílio Pinheiro. Sou casado há 14 anos com a Paula Pinheiro 

dos Santos e pai do Jhony e da Maria Eduarda.  

Estudei na Escola Municipal Heitor Vila Lobos, e Colégio Estadual Antonio 

Cavassin no bairro Maracanã, sou formado em Adminsitração de Empresas na 

Faculdade Educacional  de Colombo – FAEC, com três Especializações: em 

Gestão de Recursos Humanos, em Gestão Pública e em Políticas Públicas. 

Servidor de carreira da Prefeitura de Colombo desde 1992, atuei em 

diversas áreas, ingressei na vida pública como Vereador no mandato de 2013-

2016, atuando como presidente das Comissões de Constituição e Justiça e do 

Conselho de Ética.  

Na gestão 2017 a 2020 atuei como vice-prefeito, auxiliando na 

administração do município, colaborando muito na gestão pública, conversando 

com a população, sempre aberto ao diálogo, somando forças ao lado da Prefeita 

Beti Pavin. Preocupado com os serviços prestados aos munícipes, esteve 

presente percorrendo todas as regiões e servindo como interlocutor das 

demandas junto à população.   

Entre as minhas  funções estava também o  acompanhamento das  

execuções dos trabalhos pelas  secretarias no intuito de ajudar  nas  soluções 

técnicas e políticas. Além de participar ativamente na captação de recursos para 

projetos importantes que beneficiam diretamente aos colombenses.  

 

                                    Sérgio Pinheiro
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Nasci em 01 de março de 1961 no mesmo lugar em que hoje fica o 

Supermercado Betinardi. Quando tinha 5 anos, meus pais me matricularam na 

Escola que na época se chamava Escola Isolada do Guaraituba, atualmente 

Escola Municipal Ângelo Falavinha Dalprá. Com apenas 8 anos, terminei o 

primário (conhecido hoje como ensino fundamental). O Ginásio, como era 

chamado no época, iria cursar no Colégio Estadual Loureiro Fernandes, mas 

infelizmente meus pais não conseguiram efetivar a matrícula, pois era requisito 

ter 10 anos e eu iria completar 9, então, fiz um ano como se fosse o 5º. Ano 

Primário na Escola Vila Esperança. Entre os anos 1971 e 1978 conclui o Ginásio 

e o Segundo Grau (hoje ensino médio) ai sim no Colégio Estadual Loureiro 

Fernandes. 

Nesta jornada há momentos felizes e momentos tristes e posso dizer que 

o momento mais triste da minha vida foi o ano de 1973, no qual perdi meu pai. 

Foi muito difícil para toda a família pois éramos em 16 filhos e eu tinha apenas 

12 anos quando recebemos essa triste notícia. 

Em 1979 inicie no meu primeiro emprego com carteira assinada como 

apontador de produção, responsável pelos cobradores da Empres Viação 

Castelo Branco. 

Meu primeiro comércio, abri em 1983, no lugar onde nasci e cresci e se 

chamava Mercearia Betinardi, depois mudamos para o nome para Açougue e 

Mercearia Betinardi. Alguns anos se passaram e tornou-se Supermercado 

Betinardi, sempre no mesmo lugar. 

Depois de 2 anos como comerciante em nosso Município, me casei com 

Terezinha do Rocio, deste casamento vieram nossos 3 filhos: Thiago, Guilherme 

e Gabriel. Hoje, são eles quem administram os Supermercados Betinardi. 

Fui Vereador por 3 mandatos, 2001-2004; 2009-2012 e 2017-2020. Na 

gestão da Prefeita Beti Pavin 2013-2016, ocupei os cargos de Secretário 

Municipal de Obras e de Planejamento e ainda, Diretor da Superintendência 

Regional Maracanã, período em que me dediquei por completo a Carreira 

Pública adquirindo experiência e aprendizado em alguns setores para o bom 

desenvolvimento e crescimento do nosso Municpio que tanto admiro e amo. 

 
                                               Angelo Betinardi 
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Nossa Cidade 
 
 

Aos 130 anos, Colombo tem uma grande herança cultural dos imigrantes 

italianos que iniciou em novembro de 1877, quando um grupo de imigrantes, 

chefiados pelo Padre Angelo Cavalli, saíram da região Norte da Itália e chagaram 

as terras do Paraná. Em setembro de 1878, 40 dessas famílias até então 

alocadas em Morretes, receberam do Governo  Provincial, terras demarcadas 

em 80 lotes, 40 urbanos e 40 rurais, localizados a 23 KM da Capital Curitiba, 

essas terras receberam o nome de Colônia Alfredo Chaves.  

A mudança oficial do nome Colônia Alfredo Chaves para Colombo, deu-se 

a uma medida provisória do Governo Provisório Republicano pelo Decreto nº. 11 

de janeiro de 1890. O nome Colombo foi dado em homenagem ao descobridor 

das Américas – Cristóvão Colombo e foi em 05 de fevereiro de 1890 que o 

Município foi oficialmente instalado.   

 A cidade de Colombo sempre foi acolhedora e no passar dos anos recebeu 

as pessoas,  aumentando  sua  diversidade étnica cultural da população, 

resultando num grande patrimônio histórico cultural na comemoração dos nossos 

130 anos. 

Ao logos dos séculos IX e XX, as transformações econômicas, sociais e 

agricolas em Colombo foram fortemente condicionadas pelo crescimento 

populacional e econômico da Capital. Hoje o município tem uma população 

estimada de 243.720 habitantes, sendo 50,52%  do sexo feminino e  49,48 % do 

sexo masculino, com uma expectativa de vida de em torno de 77 anos, 

distribuídos em 63.624 mil domicílios, numa área de 197,793 km², sendo 64,71% 

rural e 35,29% urbano.  

Economicamente, Colombo tem forte presença da indústria extrativa de cal 

e calcário, devido às grandes jazidas existentes na região. Figura como um dos 

principais Municípios da Região Metropolitana com uma indústria diversificada e 

crescente além de um Turismo que atrai visitantes de todo o estado e de outras 

regiões do país, por suas belezas naturais e históricas. 

Assim o município busca se preparar para o futuro, inovando e projetando 

crescimento econômico sustentável para a melhoria de vida da sua população.  
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Estrutura do Plano de Governo 

 
Humanizar a cidade, cuidar da nossa gente 

 

Um plano de governo eficaz deve ir além da sugestão de propostas. É 

preciso entender a realidade da cidade e como ela influência  a vida das pessoas. 

O passo seguinte é discutir gargalos e urgências, analisar as contas públicas, 

definir prioridades e reavaliar estratégias. 

A partir daí, com bom senso e sensibilidade, propor políticas públicas 

ajustadas, realistas, e demonstrar por que elas são eficazes. Este Plano de 

Governo está estruturado em 08 áreas de ação principais: saúde; educação; 

segurança; infraestrutura; cultura – turismo – lazer e esporte; desenvolvimento 

econômico sustentável, agricultura e mobilidade urbana.  

Desta forma o Prefeito Municipal irá liderar um processo de inovação, 

praticando a  conciliação, o diálogo e a participação das pessoas, direcionando 

a Cidade de Colombo para o desenvolvimento sustentável com o objetivo de 

“Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 

oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos”. 

 Com uma gestão socialmente justa, respeitará o ser humano as pessoas 

de maneira integral, oferecendo alternativas de melhoria de vida e possibilidade 

de crescimento, facilitando o acesso da população à serviços de saúde, 

educação, segurança, moradia, esporte, lazer,  turismo e cultura com qualidade. 
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Cidade Humana e Solidária  
 
 

 Governar para a nossa gente, junto com o povo; 

 Fortalecer a atenção primária à saúde, ampliando e modernizando o acesso aos 

atendimentos para diagnóstico e tratamento de doenças; 

 Promover melhorias nas redes estratégicas aperfeiçoando a qualidade na 

atenção à saúde materno-infantil, atenção à pessoa idosa e às condições 

crônicas; 

 Estabelecer medidas para assegurar uma gestão eficaz potencializando os 

recursos financeiros destinados a essas áreas para apresentar melhores 

resultados para a sociedade;  

 Desenvolver estratégias de promoção da saúde, tais como alimentação 

saudável, prática de atividades físicas, orientação à redução do tabagismo, 

consumo de álcool e drogas.  

 Estabelecer parcerias com o apoio do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde, em articulação com os municípios a fim de assegurar o funcionamento 

das Redes de Atenção à Saúde, e o aprimoramento da Atenção Primária.  

 Fortalecer o diálogo e a articulação com o Governo Federal, Estadual e com os 

Municípios que compõe a Região Metropolitana e demais regiões na execução 

das políticas públicas, nas pesquisas, e nos processos de produção de 

conhecimentos ligados ao setor de saúde; 

 Implantação do Programa Saúde Humanizada Residencial; 

 Programa “PAI” – Programa de Atendimento Imediato em situações de risco de 

morte; 

 Ampliação do serviço de ESF( Estratégia Saúde da Família); 

 Implantação do programa “Mais saúde menos remédio”: Práticas interativas 

complementares impulsionando a expansão e o fortalecimento da atenção 

básica com ênfase na Atenção Primária em Saúde; 

 Viabilizar parcerias com os Governos Federal e Estadual como também com a  

iniciativa privada para construção de um novo hospital em Colombo; 

 Ampliar e reformar a Maternidade Alto Maracanã; 

 Priorizar os três macro-objetivos da área da Educação, contemplads no PME: 

fomentar estrategicamente os cursos técnicos e superiores; fortalecer a 
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educação nos ensinos fundamental e médio e; fomentar o mercado de trabalho 

(empresas e trabalhadores); 

 Melhoriar as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-ano com base no 

diagnóstico das condições atualizadas em 2021; 

 Formação continuada aos professores em parceria com as IES (Instituições de 

Ensino Superior), assegurado que todos os professores e as professoras 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura 

na área de conhecimento em que atuam. 

 Assegurar, em parceria com as IES, a formação, em nível de pós- graduação, de 

50% dos professores da educação básica e garantir a todos os profissionais 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino; 

 Universalizar a oferta da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 

anos de idade;  

 Ampliar a oferta de vagas de educação infantil em CMEIs, de forma a atender no 

mínimo a 50% das crianças com até 3 anos de idade; 

 Criar mecanismos para que, pelo menos, 95% dos alunos, das series iniciais, 

concluam essa etapa na idade recomendada; 

 Universalizar, para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema 

educacional inclusivo, contando com salas de recursos multifuncionais e classes, 

escolas ou serviços especializados, sejam eles públicos ou conveniados; 

 Alfabetizar 100% dos alunos no período até a conclusão do segundo ano do 

ensino fundamental; 

 Ampliar a oferta de vagas de educação em tempo integral de forma a atender 

grande número de alunos da rede municipal; 

 Criar programas específicos para reduzir a taxa de analfabetismo funcional; 

 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, 

no mínimo, 12 anos de estudo para as populações do campo e para os mais 

pobres, além de igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Assegurar as condições para a efetivação da gestão democrática, associada a 
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critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade 

escolar; 

 Desenvolver políticas públicas na área de Habitação com recursos e projetos 

dos governos: federal, estadual e municipal; 

 Revisar e atualizar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, definindo 

novas diretrizes de ação; 

 Promover transformação social por meio da prática regular do esporte e da 

atividade física, melhorando a qualidade de vida da comunidade, introduzindo 

crianças e jovens na prática esportiva, promovendo o envelhecimento saudável 

e reduzindo os índices de criminalidade nas comunidades; 

 Construção de academias da Primeira Idade – APIs, ao ar livre mediante estudo 

preliminar do local, adequada e necessária de equipamentos para a realização 

de atividades físicas, integradas com as Academias de Terceira Idade - ATIs já 

existentes; 

 Construção de uma pistas de atletismo não sintética, para a prática de atividades 

complementares de treinamento, com infraestrutura para realizar competições; 

 Propor parcerias, por meio de convênio, com academias e clubes para  a prática 

de hidroginástica e aulas de natação para da Melhor Idade, pessoas portadoras 

de necessidades especiais, crianças e adolescentes e para o desenvolvimento 

de atletas; 

 Adquirir um ônibus para transporte dos Idosos nas atividades recretativas; 

  Ampliação de metas do programa Leite das Crianças para suprir demandas em 

todo o território do município; 

 Criação de um CRAS itinerante; 

 Colocar em prática o Programa Família Acolhedora, com tratamento diferenciado 

para crianças e idosos com vínculos familiares rompidos ou sem família. 

 Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (S.C.F.V.) 

devem incluir crianças e adolescentes com deficiência, favorecendo o 

desenvolvimento de sociabilidades e atuando no sentido preventivo de situações 

discriminatórias, inclusive oficinas de desenvolvimentos de habilidades 

cognitivas, afetivas e sociais. 

 Implementar e ampliar as metas dos serviços PAIF X PAEFI nos CRAS e 

CREAS, fortalecendo a função proativa da família, prevenindo ruptura, vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
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fragilidades sociais, bem como a reparação de danos e da incidências de 

violação de direitos no interior da família, com encaminhamento ao SCFV dos 

públicos prioritários; 

 Assegurar por meio de politicas púbicas a igualdade de gênero e lutas pelos 

direitos das mulheres; 

 Atuação efetiva da Coordenação de Políticas para mulher, promovendo a 

integração entre o poder público e todas as instituições pertinente a fim de 

garantir que as diferentes esferas se articulem e coordenem suas ações e 

políticas, fortalecendo e dignificando a cidadania das mulheres; 

 Criação de uma política para os moradores de rua, garantindo os direitos sociais 

com o resgate da auto-estima e a reorganização dos projetos de vida, 

promovendo mecanismos para estimular o abandono da condição de rua; 

 Incentivar e firmar parcerias com OGN’s para atuação no Município que estejam 

em concordância com a melhoria da qualidade de vida do cidadão colombense; 

 Garantir a livre prática religiosa de diferenças credos e crenças no Município, 

introduzindo o tema em campanhas informativas sobre os diretos de escolha do 

cidadão; 

 Construir aparelhos esportivos públicos dentro das normas oficiais, prezando 

pela otimização do uso dos espaços, dando acessibilidade, gerando grande 

impacto social, sem impacto ambiental, atendendo a real demanda da 

comunidade atendida, das diversas atividades esportivas e de lazer, tais como: 

BMX, Skate, Atletismo, Futebol, Lutas de Artes Marciais, etc.  

 Requalificar aparelhos públicos, tornando esses espaçõs mais eficientes e 

acessiveis a população, para o uso de novas práticas, modalidades esportivas, 

atividades culturais e de lazer e atividades físicas complementares tais como: 

Artes Marciais, Balé, Ginástica Laboral, Ginástica Rítmica, Danças, Yoga, etc...); 

 Ampliar os Jogos Escolares de Colombo – JEC’S , criar os Jogos Escolares da 

Rede Municipal – JOGUINHOS e Escolares Paradesportivos de Colombo; 

 Democratizar o acesso à escola para prática de atividade esportiva, cultural e de 

lazer nos finais de semana, aproveitando as estruturas existentes para 

atendimento da população em especial das crianças e adolescentes; 

 Inclusão de profissionais de Educação Física nas academias ao ar livre e em 

locais de grande circulação de pessoas se exercitando, de forma rotineira, para 

orientar e acompanhar essa população, instalando placas com os horários de 
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atendimento dos profissionais nos locais, bem como sobre o uso dos 

equipamentos nas academias; 

 Criar programas para grupos especiais para a prática de atividade física 

(gestantes, hipertensos/diabéticos, cardiopatas e outros); 

 Criar o Programa de apoio ao professor voluntário, selecionar projetos para 

receberem material esportivo para o desenvolvimento de suas atividades 

esportivas de forma gratuita á comunidade; 

 Fortalecer o Festival de Teatro de Colombo, iniciando com etapa dentro das 

escolas, e fazendo-o com calendário em paralelo com o Festival de Curitiba, 

agregando espetáculos no evento do Municipio; 

 Criação de festivais culturais e artísticos no Municipio.  

 
 

Cidade Segura  
 
 

 Fortalecer a Guarda Municipal valorizando os profissionais, ampliando o efetivo, 

melhorando e modernizando a infraestrutura e equipamentos de segurança de 

trabalho; 

 Criação da Corregedoria Municipal; 

 Ampliar e fortalecer os CONSEG´s, vizinhos vigilantes, associações de bairros, 

integrande esses grupos com os profissionais de segurança;  

 Criação do Gabiente de Gestão Integrada  - Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda 

Municipal e Conselhos de Segurança do município, visando o controle e melhoria  

na gestão da segurança pública local com a participação  das entidades 

organizadas do município; 

 Implantação do aplicativo 153 cidadão e outras ferramentas inteligentes voltadas 

a segurança pública;  

 Construir um  novo espaço para Guarda Municipal (Próximo ao Parque Palmital); 

 Implantação da Patrulha Rural Cidadã e do programa Escola Segura; 

 Ampliação da rede de videomonitoramento em espaços públicos; 

 Implantação da estrutura adminsitrativa responsável pelo trânsito no municipo;  

 Alinhar as forças de segurança municipal e estadual, para que tenhamos um 

efetivo preparado para atender as necessidades da populaçao; 

 Priorizar uma atençao ä microcriminalidade, que está associada ao tráfico de 
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drogas, com precisa de açoes preventivas eficazes; 

 Criação do espaço na delegacia cidadã, com escuta especializada para 

atendimento da mulher, com o acolhimento e encaminhamento prioritário; 

 

 
Desenvolvimento Sustentável  
 
 

 Executar as políticas de desenvolvimento  contempladas no Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável; 

 Fortalecer e ampliar  o programa Colombo Emprendedora; 

 Atrair de desenvolver negócios de alto valor agregado, fortalecendo e integrando 

suas cadeias produtivas, promovendo o desenvolvimento sustável e a qualidade 

de vida em todo o município; 

 Promover ambiente tecnológico e de inovação no Municipío, de acordo com as 

Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Economico Sustentável; 

 Estruturação do Parque Tecnológico, integrando espaços de Coworking e 

Incubadora, com fornecimento de materiais e equipamentos, como impressora 

3D, criação do ecossistema de inovação e simbiose, com troca de experiência e 

incentivo a criação de Startups na área Tecnologia, mediante a inscrição e 

seleção de projetos em parcerias; 

 Fortalecer as parcerias: com a IFPR (Campos Colombo); SENAI/FIEP; ACIC; 

SEBRAE e demais parceiros; 

 Desburocratizar e agilizar o processo de liberação de documentos e alvarás; 

 Fortalecer e ampliar as atividades desenvolvidas pelo Centro do Empreendor( 

MEI), fomentando empreendedorismo. 

 Fortalecer o programa Qualifica Colombo, focando educação profissional e 

empreendedora, com a geração de empregos e renda para cidade. 

 Oportunizar projetos inovadores integrados com  cultura, lazer, juventude  e 

turismo; 

 Revisar e atualizar a legislação de incentivos para a instalação de empresas no 

município; 

 Implantar programa de fomento a mulher empreendedora; 

 Elaborar e aprovar a legislação para comércio de rua(ambulante), truck food e 

feiras livres; 
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 Criação de feira livre itinerante, com calendário semanal, contemplando 

artesanato, alimentação, produtos típicos, orgânicos, bebidas. e aos finais de 

semana agregando apresentações culturais, recreação infantil, serviços de 

saúde e de atividade física. 

 Construir um Centro Cultural para eventos (teatro) para realização de eventos e 

para disponibilizar cursos/aulas de música, dança, pintura, arte circense entre 

outros; 

 Implantar ações ao fomento do Turismo rural e religioso; 

 Resgatar as tradições italianas criando um Gemellagio com a região da Itália de 

onde vieram os fundadores de Colombo, criação da Vila Vêneta no Bosque da 

Uva, tornar Colombo a Capital Paranaense do Talian; 

 Estabelecer projetos de parcerias para a criação do Parque da Santa Antonieta 

Farani ( em processo de canonização) e para a estruturação e valorização da 

Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio; 

 Fazer um estudo  para  possibilidade de parceria de  extensão da linha Turismo 

de Curitiba pelo Circuito Italiano, passando pela Gruta do Bacaetava, Parque da 

Uva,  e propriedades do circuito italiano, aumentando fluxo de pessoas e gerando 

renda ao Municipio; 

 Desenvolver um calendário de eventos integrados no município, para melhor 

aproveitamento dos espaços, estruturas e público participante; 

 Reorganizar o modelo e melhorar a infraestrutura para a Festa da Uva, e demais 

eventos no Parque Municipal da Uva; 

 Implantação sinalização Turística, incluindo roteiros de ciclo turismo e outros e 

por meio de aplicativos  tecnologicos de localização e de informações; 

 Criação de totens informativos nas comunidades rurais e urbanas, contando um 

pouco sobre a comunidade local, suas origens e as famílias pioneiras; 

 Criação de medidas de incentivo à preservação de imóveis tombados; 

 Implantar o Parque Metropolitano do Atuba, por meio de parceria entre os 

municípios de Colombo e Curitiba; 

 Ampliar Parque Municipal Linear do Palmital; 

 Elaborar e executar ações de melhoria na arborização urbana; 

 Inserir novas energias alternativas e sustentáveis, incentivando os cidadãos que 

queiram gerar sua própria energia, com politicas de boas praticas e de inovação; 

 Atrair indústrias de base de Energias Sustentáveis para cidade, através de 
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Politicas Públicas; 

 Buscar a redução de no mínimo de 30% da conta de luz dos próprios municipais, 

gerando economia substancial aos cofres públicos e mais benifícios à população; 

 Elaborar plano de uso dos parques públicos, delimitando áreas importantes para 

conservação, preservação, turismo, lazer e convívio; 

 Fortalecer o Programa municipal de guarda responsável de animais, 

promovendo ações de castração e incentivo a prática de adoções. 

 Fortalecer o Programa Coleta Verde, ampliando o calendário e os bairros, bem 

como a variedade dos produtos recolhidos; 

 Buscar parcerias para estudos de viabilidade de implantação de um Paking 

House, onde os agricultores tenham espaço em armazenar seus produtos e 

processa-los, agregando mais valor na produção; 

 Viabilizar a implantação do Banco de Alimentos Municipal em parceria com o 

Governo Federal por meio da adesão ao SISAN – Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Municipal. 

 Incentivar parcerias com Cooperativas e Agroindústrias. 

 Incentivar a produção de alimentos orgânicos, seguindo diretrizes da segurança 

alimentar; 

 Ampliar o atendimento do Armazém da Família. 

 Porpor parcerias para viabilizar a implantação do Centro de Atividades Equestres 

e Tradicionalistas de Colombo; 

 Criação do Conselho e do Fundo Municipal do Esporte. 

 Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico, incluindo como prioridades o 

abastecimento pleno de água potável a ampliação da rede coletora de esgoto 

(nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007); 

 Aperfeiçoar e ampliar a gestão integrada de resíduos sólidos: com a criação da 

Cooperativa dos Catadores e de novos programas de economia circular, logística 

reversa, inclusão sócio produtiva dos catadores e recicladores e novos roteiros 

e serviços no sistema de limpeza das vias públicas; 

 Implantar novos processos para destinação sustentável de resíduos urbanos 

orgânicos com fins de geração de energia elétrica e transformação da matéria 

bruta em matéria-prima para compostagem e uso agrícola; 
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 Implantar no âmbito urbano e rural as premissas previstas no Plano Municipal de 

Drenagem para solucionar os problemas e gargalos da drenagem urbana, com 

o controle de cheias e transbordamentos. 

 Aprimorar, incentivar e ampliar a elaboração de projetos relacionados a 

educação ambiental e socioambiental, principalmente com a continuidade das 

gincanas ecológicas; 

 

 

Mobilidade Urbana 

 
 

 Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

 Viabilizar o projeto e a implantação das Obras de Requalificação Urbana do 

Trecho 01 da Rua Abel Scuissiato; 

 Implantação de novos modais integrados de transporte, com o foco no ser 

humano e as suas necessidades de forma sustentável;  

 Criação de uma nova cultura de urbanismo e de mobilidade urbana; 

 Implantação de sistemas multimodais que valorizem os pedestres e 

descentralizam os serviços essenciais;  

 Priorizar  bicicletas, não só para lazer, mas, também, para o trabalho e o 

deslocamento em integração com os automóveis, os ônibus, entre outros meios 

de transporte, bem como ampliar a rede ciclo-viária  no município. 

 Implantar projeto de referência na melhoria da qualidade do transporte coletivo, 

identificando fontes econômicas e tecnicamente mais viáveis, implantando 

soluções piloto em linhas monitoradas, avaliando e corrigindo curso; 

 Promover a diversificação das alternativas de mobilidade integrando diversos 

modais; 

 Desenvolver plano diretor de calçadas para construção e revitalização; 

 Promover a instalação de lixeiras, placas de denominação de ruas, bancos de 

praça, abrigos para ponto de onibus por toda a cidade; 

 Implantar para que todos os semáfaros tenham tempo para travessia de 

pedestres; 

 Implantar rotatórias para melhorar no trânsito; 

 Implementar o Plano de Prevenção de desastres Naturais – enchentes; 

 Estabelecer parcerias para a implantação da Ciclorrota na Rodovia Antonio 



15 
 

Gasparin, ligando o centro histórico até a Gruta do Bacaetava, fomentando o 

turismo municipal, melhorando a mobilidade da população e intivando a prática 

de exercícios físicos; 

 Elaborar legislação para dispor sobre a implantação de meios de publicidade e 

propaganda; 

 Pavimentar mais de 100 quilômetros de ruas, tornando Colombo 90% asfaltada; 

 Revisar e atualizar a Lei nº. 684/1997 – Programa de Pavimentação Comunitária, 

alterando de 60 para 50 o percentual necessário para inicio de projeto e processo 

licitatório para execução da pavimentação; 

 

Gestão Inovadora 

 

 Elaborar um Planejamento Estratégico Municipal com ações inovadoras para 

fazer frente aos grandes desafios, visando manter uma gestão saudável e 

eficiente e compartilhada no Município; 

 Criação do Escritório de Projetos, transformando o planejamento em resultados 

e  otimizando a alocação de recursos;  

 Construir uma gestão pública profissional e transparente com governança ampla 

e irrestrita; 

 Integrar e fortalecer as diferentes formas de organizações e participações da 

sociedade;  

 Revisar a estrutura administrativa; 

 Criar o Portal do Servidor: Um Portal com uma linguagem acessível e clara, onde 

o servidor poderá encontrar todos os assuntos, bem como as legislações 

pertinentes ao serviço público; 

 Criar a Escola Municipal de Capacitação: Portal onde serão disponibilizados 

cursos de capacitação, bem como de aperfeiçoamento para as mais diversas 

atribuições e cargos, serão disponibilizados conteúdo online bem como 

periodicamente capacitações presenciais; 

 Criar  uma cidade inteligente, conectada, capacitada e colaborativa, com foco na 

educação, na saúde, com inclusão social e oportunidade para todos;  

 Ofertar a população serviços on-line para agendamento de consultas médicas, 

solicitações de serviços, alvarás, licenças e outros afim de otimizar a agilizar o 

atendimento ao cidadão; 
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 Iniciar o processo de instalação de internet de alta velocidade por Wi-Fi em 

espaços públicos Implantação de políticas públicas de enfrentamento ao racismo 

e implantação de programas que promovam a igualdade racial; 

 Criação de um Canal de Interação com o cidadão (exemplo 156) por meio de 

análise de sugestões, críticas, denuncias, dúvidas, acompanhamento de  

 processos; 

 Valorização das equipes multidisciplinares proporcionando uma melhor 

satisfação dos servidores e consequentemente um atendimento humanizado a 

população; 

 Atrair investimentos de capital empreendedor para o mercado nacional na área 

de cidades inteligentes; 

 Criação da escola de governo municipal. 

 Promover seminários, workshops, capacitações, conferências, mesas redondas, 

com profissionais da prefeitura, técnicos, especialistas, acadêmicos, 

empresários, representantes da sociedade civil e convidados para atualização 

periódica da atuação das atividades desenvolvidas; 

 Intensificar a divulgação dos eventos, ações e atividades desenvolvidas no 

Município, visando o aumento da participação ativa da comunidade, com o uso 

de tecnologias e de variados meios de comunicação que possibilitem a difusão 

da informação;  

 Criação da TV Colombo, com episódios curtos, divulgando os atrativos da 

Cidade, bem como os eventos a serem realizados no Municipio. 

 

 

 


