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1. Introdução, Princípios e Valores 
 

A presente Proposta de Governo tem origem na dura e humilde 

experiência de Thiago de Jesus como cidadão de Colombo. 

Durante toda sua vida, inclusive como empreendedor, Thiago de 

Jesus abraçou as causas de interesse direto da população, procurando entender seus 

anseios e maiores necessidades. 

Em sua vida pública como vereador, Thiago de Jesus foi o único 

parlamentar a combater as falhas da atual gestão, lutando sempre com o interesse 

de ver uma Colombo acolhedora para sua população. 

O objetivo deste plano é apresentar, da melhor forma possível, as 

principais propostas de Gestão do candidato Thiago de Jesus, focando nas áreas de 

maior urgência em nosso Município: Saúde, Segurança e Educação. 

Esta proposta deverá e será discutida e debatida diretamente com 

toda a população de Colombo, para que seja possível entender as dores de cada rua, 

bairro e regional de nossa cidade. 

Nossa proposta servirá como base para os 04 (quatro) anos de 

gestão pública, que terá como único interesse atender as demandas de nossa 

população. 

Será um governo do povo, para o povo. 

Assim, com Thiago de Jesus, nosso município trabalhará com 

propostas setoriais e regionais, atendendo as demandas específicas de cada 

munícipe, proporcionando o melhor desenvolvimento em toda nossa cidade. 

A Gestão Municipal, sob o governo de Thiago de Jesus, atenderá aos 

Princípios da Transparência e do Interesse Público. Estes princípios serão o norte 

para a nossa gestão. 
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O Interesse Público é o foco maior. O Prefeito deve, em todos os 

seus atos, atender ao Interesse Público. 

Portanto, é fundamental que o gestor municipal tenha vivência e 

experiência no dia-a-dia do povo. É preciso entender o que a população necessita e 

deseja. 

A Transparência também é fator fundamental. O povo de Colombo 

precisa saber e entender como está ocorrendo a gestão do Município. A clareza nas 

informações será prioridade. 

 

 

2. Gestão Pública 
 

Na Administração interna do Município, haverá um grande desafio. 

Será necessário recuperar a capacidade municipal de investir com 

recursos próprios. Para isto, será necessário cortar o gasto exacerbado de recursos 

públicos, otimizando nossas despesas correntes, com foco na produtividade e 

produção de resultados. 

Para tanto, é fundamental a construção de uma administração 

pública extremamente transparente, profissional, democrática, competente e focada 

em resultados para o Interesse Público.  

Assim, as principais propostas do candidato Thiago de Jesus, 

referente à Gestão Pública, serão: 

 Contratação de uma empresa privada para realização de uma Auditoria 

Interna nas contas públicas, buscando revelar a real situação financeira e 

fiscal de nosso Município. 

 Reformulação no sistema de transparência do Município, buscando 

apresentar informações claras e diretas ao nosso cidadão. 
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 Realização de prestação de contas mensal para a população, com a divulgação 

dos principais trabalhos, desafios e resultados atingidos. 

 Instituir a obrigatoriedade de uso de cartão ponto por servidores públicos, 

sejam concursados ou comissionados, inclusive Secretários Municipais. 

 Proporcionar a valorização do servidor de carreira que demonstre 

comprometimento, bom histórico e competência. 

 Criação de processo seletivo para algumas secretarias e cargos técnicos, 

visando a contratação de pessoal especializado e em iguais condições de 

concorrência. 

 Audiências Públicas trimestrais nos bairros e regionais, para que seja 

realizado um diálogo direto com a população de Colombo. 

 Mudar o endereço da sede da Prefeitura para o Maracanã, trazendo o Poder 

Público para perto do cidadão, no coração de nossa cidade, transformando o 

prédio do Centro como uma regional. 

 Realizar uma revisão de todos os contratos de alugueis pagos pela Prefeitura 

Municipal. 

 Criar uma equipe de controle, focando em auditoria e compliance, buscando 

alinhar as práticas da gestão municipal com o interesse público. 

 Modernizar a estrutura da máquina pública, buscando meios eletrônicos e 

digitais, que facilitem a relação entre a Gestão Pública e os cidadãos. 

 Modificar ou extinguir os formatos atuais de Secretarias, de acordo com as 

necessidades da Gestão. 

 Extinguir a Secretaria da Tecnologia de Informação, transformando em 

departamento. 

 

 

3. Saúde 
 

A Saúde de Colombo é um dos nossos maiores desafios.  
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Nossa cidade é a 8ª maior do Estado do Paraná em número de 

habitantes, contando com 243.726 cidadãos conforme último censo do IBGE. 

Mesmo diante da grandeza e riqueza de nossa cidade, Colombo não 

conta com um hospital para seus cidadãos. 

Nosso Pronto Atendimento do Maracanã serve como um mini 

hospital, atendendo todas as demandas de saúde do nosso povo. Em casos mais 

graves, os colombenses precisam procurar hospitais de cidades vizinhas, o que é 

uma vergonha. 

Nossa Santa Casa, último hospital em operação em nossa cidade, 

está paralisado graças ao processo judicial de falência. 

Diante do desinteresse público municipal e estadual, a saúde da 

população de Colombo não conta com atendimento digno e humanizado. 

Assim, propomos: 

 A construção de um novo hospital em nossa cidade, buscando recursos na 

esfera Estadual e Federal 

 Reabertura do Hospital Santa Casa de Colombo. 

 Criação de um Pronto Atendimento Pediátrico. 

 Ampliação do horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. 

 Parcerias Público Privadas, buscando trazer a melhor tecnologia e recursos 

de saúde para o nosso Município. 

 

 

4. Segurança Pública 
 

A Segurança Pública é uma das principais bandeiras levantadas 

pelo candidato Thiago de Jesus. 

Nossa Guarda Municipal, fundamental para proteção do nosso 

cidadão e do nosso patrimônio, encontra-se sucateada. 

É importante lembrar que nossa Guarda está em desconformidade 

com a Lei Federal nº 13.022 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que deveria 

ter sido regularizada até o mês de Agosto de 2016. 
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Portanto, nossa Guarda, além de abandonada, não está em 

conformidade com a legislação federal. 

É fundamental valorizar nossa Guarda Municipal, agente principal 

de nossa Segurança Pública. Assim, propomos: 

 Criar a Secretaria de Segurança Pública Municipal. 

 Regularizar nossa Guarda Municipal de acordo com a Lei Federal nº 13.022. 

 Criação da Corregedoria da Guarda Municipal de Colombo. 

 Alteração da nomenclatura da Guarda Municipal para Polícia Municipal de 

Colombo. 

 Possibilitar, através da regularização, o armamento dos guardas municipais. 

 Criar o grupo de operações especiais ROMU – Ronda Ostensiva Municipal. 

 Capacitar nossos guardas municipais, através de treinamentos em parcerias 

com instituições policiais. 

 Aumento do efetivo, atendendo os critérios da Lei Federal nº 13.022. 

 Criação de um Centro de Inteligência da Guarda Municipal, com o intuito de 

auxiliar as autoridades investigativas. 

 Instalação de Câmeras de Monitoramento com Inteligência Artificial em 

pontos estratégicos da cidade. 

 

 

5. Educação 
 

 Eleições para os cargos de Direção nos CMEIs. 

 Revisão da estrutura das escolas, equipando o ambiente escolar com 

tecnologia de ponta que proporcione a inclusão digital. 

 Construção de creches e CMEIs, possibilitando o aumento de vagas que 

atenda nossa demanda. 
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 Parcerias Público Privadas (PPPs), realizando convênios com escolas 

particulares para criação de vagas, através de subsídios do Poder Público 

Municipal. 

 Instituição de cursos semestrais pré-vestibular, voltados aos alunos da Rede 

Pública Municipal de Colombo. 

 Incentivos aos empresários para a contratação de jovens estudantes, nas 

modalidades de estágio e jovens aprendizes. 

 

 

6. Desenvolvimento Urbano e 

Habitação 
 

 Elaborar plano de reestruturação urbana para as áreas de comércio, com a 

restauração de vias, calçadas e paisagem. 

 Instituir Políticas mais rígidas na utilização de imóveis na cidade, 

aumentando o valor de multas para os proprietários de terrenos sujos ou 

abandonados. 

 Revisar o Plano Diretor, buscando apresentar uma melhor estrutura que 

proporcione o pleno desenvolvimento urbano de nossa cidade. 

 Instituir políticas de melhora do paisagismo e arquitetura do nosso 

município. 

 Construção de ciclovias. 

 Programa intenso de pavimentação. 

 Melhora nos sistemas de drenagem e saneamento. 

 Construção do Parque da Pedreira, anexo ao Parque Atuba, com autorização 

para realização de feiras livres e eventos. 

 Criação de Secretaria independente de Habitação, proporcionando melhores 

políticas de habitação para nossos cidadãos. 

 Parcerias Público Privadas para construção de casas populares. 
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7. Desenvolvimento Econômico e 

Empreendedorismo 
 

Estabelecimento de novas práticas – transparentes e mais 

avançadas – para atração de negócios e de novos empreendimentos produtivos e 

que gradualmente substituam os incentivos fiscais, que se encontram sob 

contestação; 

 Privatização da gestão da Festa da Uva, desonerando o Poder Público dos 

custos e proporcionando a exploração do evento pela iniciativa privada. 

 Criar canais de apoio e assessoria aos empresários de Colombo, através de 

iniciativa própria do Município ou com a instituição de parcerias com o 

SEBRAE, FIEP e correlatos. 

 Criação de um Conselho Municipal de Empresários, buscando dar voz ativa 

aos comerciantes e empresários do nosso município. 

 Proporcionar o diálogo aberto entre o Poder Público Municipal e os agentes 

do comércio. 

 Instituir políticas de incentivo fiscal, desenvolvendo o comércio e trazendo 

novos empresários ao município, visando a geração de riqueza e empregos. 

 Buscar políticas de incentivo fiscal junto à Administração Pública Estadual e 

Federal. 

 

 

8. Agricultura, Meio Ambiente e 

Proteção Animal 
 

 Criação de Políticas que viabilizem a realização de Feiras de Distribuição e 

Abastecimento de hortifrutigranjeiros. 

 Estabelecimento de parceria com agricultores e produtores locais para 

realização de Feiras no âmbito municipal. 
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 Melhorar a infraestrutura rural para o fomento e desenvolvimento da nossa 

agricultura e produção local. 

 Instituir Políticas de Incentivo ao Turismo Rural. 

 Criação do Centro de Zoonoses de Colombo. 

 Criação de políticas de Proteção Animal. 

 

 

9. Cultura, Esporte e Lazer 
 

 Instituição de Políticas Públicas voltadas ao fomento da cultura local. 

 Criação da Virada Cultural de Colombo, envolvendo toda a população e 

artistas locais, buscando notoriedade, incentivo e valorização da nossa 

cultura. 

 Criar políticas de incentivo fiscal para os empresários que apoiem e 

fomentem a cultura local. 

 Construção do Centro Olímpico de Colombo, que proporcione a prática 

adequada de esportes em geral. 

 Tornar o Município de Colombo como referência nacional no apoio de atletas 

de todas as modalidades. 

 Criação da Guarda Mirim de Colombo. 

 

 

10. Inclusão Social 
 

 Criar um Departamento Municipal de atendimento e apoio aos cidadãos 

portadores de necessidades especiais. 

 Realização de Audiências Públicas trimestrais com a população, buscando 

entender a demanda recorrente dos portadores de necessidades especiais e 

seus familiares. 
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 Instituir uma melhor política de inclusão social, buscando estruturar escolas, 

postos de saúde e repartições públicas, para que haja igualdade no acesso e 

inclusão. 

 Criação de uma Comissão voltada ao apoio e inclusão dos portadores de 

autismo. 

 

 

11. Transparência na Gestão 
 

A transparência na gestão será prioridade. 

 
É importante que a população e todos os interessados 

tenham acesso às informações de forma clara sobre a gestão do Município e as 

contas públicas. 

 
Nossa proposta é reformular todo sistema de 

transparência pública, modernizando as ferramentas atuais e tornando a gestão 

cristalina ao povo.  

 
No mesmo sentido, iremos trabalhar com audiências 

públicas setorizadas sobre temas relevantes, buscando a interação da população nas 

principais decisões da gestão pública. 

 

 

THIAGO DE JESUS 

Candidato à Prefeito 

ALEX MILDEMBERGER 

Candidato à Vice-Prefeito 

 


