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PLANO DE GOVERNO 
COLIGAÇÃO CAMPINA NO CAMINHO CERTO 

 
 

PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO 

Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o 
dos cidadãos. 

Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 
acompanhamento para toda a administração municipal. 

Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de 
diversos mecanismos de diálogo com a população como Plano Plurianual Participativo e 
continuidade da atuação dos Conselhos Municipais nas diversas áreas. 

Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais 
e federais. 

Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura. 

Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão 
de qualidade em todas as regiões da cidade. 

Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o 
setor privado e outras esferas de governo. 

Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da 
eficiência dos processos da administração municipal. 

 

1. SAÚDE 

 Ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde do Paiol de Baixo e do Jardim 

Paulista até às 22:00 horas. 

 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com eqüidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da 

política de atenção básica e da atenção especializada. 
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 Implantar a regulação municipal para liberações de cirurgias eletivas de média 

complexidade, através de convênios firmados entre a administração municipal diretamente 

com o prestador.   

 Continuar com a realização de concursos públicos, bem como, testes seletivos para 

contratações de profissionais da saúde para um atendimento cada vez melhor das 

demandas. 

 Ampliar a realização de exames de baixa complexidade, diretamente pelo município, através 

da compra de equipamentos. 

 Manter e estreitar mais o vínculo com o Conselho Municipal de Saúde, qualificando-o e 

discutindo cada vez mais os assuntos de saúde do município. 

 Criar o programa de formação continuada dos profissionais da área da saúde. 

 Ampliar e criar programas especiais para cuidados com a saúde mental de crianças, jovens, 

adultos e idosos. 

 Intensificar através de capacitação contínua a utilização do sistema de informação por parte 

dos médicos e demais profissionais de saúde, proporcionando integração nas informações 

dos usuários do sistema.  

 Manter o fornecimento de medicamentos constantes na REMUME em todas as unidades 

básicas de saúde, permitindo o acesso dos usuários aos medicamentos imediatamente após 

a sua prescrição médica no ato do atendimento. 

 Promover a continuidade e aprimorar o atendimento da Estratégia da Saúde da Família, 

garantindo rotineiramente a realização das visitas domiciliares pela equipe multidisciplinar, 

indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do 

espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam 

em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento.  

 Ampliar a oferta de serviços referentes ao programa de saúde bucal do município. 
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 Viabilizar o pleno funcionamento do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), 24 

horas, via convênio com o Ministério da Saúde. 

 Ampliar a oferta de consultas médicas especializadas, dando acesso e garantindo aos 

munícipes o atendimento no serviço de média complexidade, através dos convênios 

firmados entre administração municipal diretamente com o prestador. 

 Ampliar os atendimentos médicos em todas as unidades de saúde. 

 Ampliar e intensificar o programa MÃE CAMPINENSE.  

 Manter o atendimento integral de fornecimento de óculos de grau a toda a população em 

vulnerabilidade social. 

 Manter o fornecimento de aparelhos auditivos aos pacientes em vulnerabilidade social, 

priorizando os usuários com diagnósticos agravados. 

 Continuar e intensificar os programas da Vigilância em Saúde. 

 

2. BEM ESTAR ANIMAL 

 Continuar e ampliar as ações educativas do Bem Estar Animal. 

 Dar pleno funcionamento ao projeto de esterilização (castração) cirúrgica de cães e gatos 
com a finalidade de controle populacional no município, com a utilização do castra móvel e 
clínicas contratadas.  

 Intensificar as ações de maus tratos aos animais, criando uma política pública de 
fiscalizações e educação permanente em: saúde, meio ambiente, bem estar animal e guarda 
responsável. 

 

3. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO 

 Ampliar a área industrial do município, com o desenvolvimento do VALE DIGITAL, o qual será 

destinado para implantação de empresas de e-commerce e tecnologia, com foco em 
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sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, proporcionando a criação de 

aproximadamente 2000 vagas de empregos diretos. 

 Ampliar a oferta de cursos técnicos profissionais de qualificação, para jovens e adultos do 

município, em parceria com o Terceiro setor e o sistema S. 

 Promover a ampliação do programa Menor Aprendiz. 

 Investir no turismo do município, fomentando a geração de empregos nesse segmento. 

 Fortalecer e fomentar a atividade comercial nas mais diversas localidades, também 
mediante promoção de eventos esportivos e culturais. 

 Criar um programa de incentivo aos micro empresários e micro empreendedores 

individuais, fornecendo todo o apoio necessário para crescimento de seus 

empreendimentos profissionais. 

 Implantar o Alvará Municipal Simplificado, desburocratizando e desvinculando das outras 

licenças como a Licença Sanitária e a do Corpo de Bombeiros, uma vez que os respectivos 

órgãos exercem seus poderes de polícia independente do Setor de Tributação e Fiscalização 

Tributária. 

 Melhorar a infraestrutura nas atuais áreas industriais, com pavimentação asfáltica, 

fornecimento de energia elétrica, esgoto, água e internet de alta velocidade. 

 Fomentar a instalação de novos empreendimentos empresariais, visando à criação de 

emprego e renda aos campinenses e ainda promovendo a inserção do menor aprendiz em 

alguns desses empreendimentos. 

 Viabilizar a acessibilidade à internet a todos os comerciantes, fazendo com que todos 

possuam acesso à internet por rede a cabo com velocidade adequada; 

 Criação de atendimento prioritário às pessoas jurídicas, nos Setores de Tributação e 

Urbanismo, com ampliação de atendimento digital e caso seja necessário o atendimento 

presencial que essas empresas tenham um atendimento prioritário, a fim de otimizar o 

tempo dos empresários que necessitem utilizar dos respectivos serviços. 
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4. SEGURANÇA PÚBLICA E ORDEM PÚBLICA 

 Implantar monitoramento por câmeras de imagem e OCR em pontos estratégicos do 

Município, possibilitando o registro das imagens, o qual será realizado por meio de um 

software inteligente que permitirá o registro dos veículos que transitarem pelo Município, 

bem como de busca de imagem de pessoas que sejam procuradas; 

 Implantar o programa “Comércio Mais Seguro”, sendo que cada estabelecimento que tiver o 

sistema de câmera integrada com a rede de internet fornecerá à Guarda Civil Municipal o 

acesso ao seu sistema de câmeras, possibilitando o acesso em tempo real pela Guarda Civil 

Municipal quando da chamada de ocorrência;  

 Dar continuidade nas ações integradas com outros órgãos policiais. 

 Efetivar a contratação de mais agentes para a Guarda Civil Municipal, cujo concurso 

encontra-se em andamento, ressaltando que o acréscimo de mais agentes refletirá em 

policiamento mais efetivo e implantação de mais serviços especiais da corporação em prol 

da comunidade (como por ex: patrulha na escola, patrulha Maria da Penha, Módulo Móvel 

nos bairro, etc). 

 Ampliar o serviço de inteligência e investigação da Guarda Civil Municipal. 

 Implantar a “Patrulha da Maria da Penha”, visando o atendimento especial, prioritário e 

reservado às mulheres vítimas de violência, a fim de preservar sua integridade física, 

psicológica e moral. 

 Criar o Plano Municipal de Segurança Pública, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de 

Segurança Pública, a fim de atender os anseios da população. 

 Criar e implantar o projeto “Guarda Mirim” a fim de levar às crianças de nosso Município o 

conhecimento sobre cidadania, ensinando os princípios basilares que regem a Guarda Civil 

Municipal, com o intuito de criar futuros cidadãos conscientes multiplicadores da cultura da 

paz e irradiadores da prevenção e preservação da ordem, segurança e trânsito. 

 Criar o programa “Escola Segura”, com o intuito de ensinar professores e alunos a como 

agirem nas situações de emergência. 

 Prosseguir com as tratativas junto ao Governo do Estado a fim de dar continuidade no 

projeto de construção da nova Delegacia de Polícia Civil no Município, buscando a melhoria 
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na presteza dos serviços públicos essenciais prestados por aquela instituição, uma vez que o 

Município já realizou a doação do imóvel ao Estado do Paraná. 

 Modernizar os meios de comunicação da Guarda Civil Municipal, através de aquisição de 

rádios digitais, os quais darão maior agilidade no repasse das informações entre a central e 

as viaturas, o que tornará mais célere o atendimento às ocorrências. 

 Ampliar a estrutura física do Departamento da Guarda Civil Municipal, conforme suas 

necessidades, dentre elas a criação de salas para estudos e treinamento, central de 

monitoramento, inteligência, logística, armaria e respectivo manuseio. 

 Dar continuidade ao reaparelhamento da Guarda Civil Municipal. 

 Manter o treinamento constante e atualizado dos agentes da Guarda Civil Municipal, 

buscando o aprimoramento da prestação dos serviços prestados por eles. 

 Dar continuidade ao projeto de acompanhamento psicológico de todos os agentes da 

Guarda Civil Municipal, prezando sempre pela saúde física e mental de todos os 

componentes da corporação. 

 Implantar a aposentadoria especial do Agente da Guarda Civil Municipal, tão logo a 

legislação nacional assim o permita. 

 

5. EDUCAÇÃO 

 Assegurar e promover a valorização da carreira do magistério, com melhorias no Plano de 

Cargos e Salários. 

 Efetivar Programa de Intervenção com vistas ao avanço na aprendizagem, garantindo 

conhecimento e habilidade dos alunos em leitura, escrita, operações matemáticas e 

raciocínio lógico. 

 Criar Departamento de Planejamento, Estrutura e Logística da Secretaria Municipal da 

Educação. 

 Efetivar as metas do Plano Municipal de Educação – PME. 

 Fortalecer a Política de Inclusão dos alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais, garantindo a oferta do atendimento especializado. 
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 Estreitar ainda mais o relacionamento com a APAE do município, a fim de garantir novas 

atividades que venham a colaborar no desenvolvimento dos alunos. 

 Priorizar as Adaptações de Acessibilidade nas unidades já existentes, aos alunos portadores 

de necessidades especiais, com adaptação em banheiros e rampas. 

 Implantar Programa de Apoio aos Profissionais da Educação, com orientações quanto à 

saúde do corpo e da mente. 

 Dar continuidade e melhorar o atendimento psicoeducacional aos alunos da Rede 

Pública Municipal, no Centro de Referência em Educação, buscando ampliar a agenda 

conforme a demanda. 

 Dar continuidade aos trabalhos de reforma/ ampliação das unidades escolares já 

existentes. 

 Construir Quadras Cobertas nas unidades escolares: Antônio José de Carvalho, Lucídio 

Florêncio Ribeiro, Marcos Nicolau Strapassoni, Alessandra Assunção, Ana Ferreira da 

Costa e José Eurípedes Gonçalves. 

 Informatizar a Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Educação, interligando 

as unidades de ensino e permitindo o alinhamento de ações de todo o sistema 

educacional (Secretaria da Educação / Escola / Sala de aula / Aluno / Comunidade 

Escolar). 

 Priorizar a qualidade dos alimentos da Merenda Escolar, observando o teor nutricional, 

com a contínua aquisição de produtos da Agricultura Familiar. 

 Manter compromisso com a Formação Continuada aos profissionais da educação, 

intensificando as ações como processo permanente e constante de aperfeiçoamento, 

favorecendo a criação de novos ambientes de aprendizagem e dando novo significado 

às práticas pedagógicas. 

 Incentivar os profissionais da Educação através de Bolsas de Estudo a se especializarem 

para sua qualificação profissional e posterior benefícios no plano de carreira. 
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 Priorizar a continuidade do Sistema Educacional, com material didático e 

assessoramento pedagógico para Educação Infantil. 

 Dar continuidade à Instalação de Internet nos estabelecimentos da Rede Municipal de 

Ensino, ampliando também a rede de computadores. 

 Priorizar as atividades educativas, esportivas ou culturais no contra turno, em parceria 

com a Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e 

Cultura, como também com a Fundação Kazuko e 20º Batalhão de Infantaria Blindado 

no Programa Profesp. 

 Assegurar a continuidade da realização do “Concurso Municipal de Projetos”, com 

premiação aos mais destacados. 

 

6. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 Proporcionar “Oficinas de Artesanato”, levando a formação e aprendizagem a todos aos 

munícipes, que desejarem e assim promovendo uma oportunidade de renda. 

 Atendimento de forma itinerante através das Equipes Técnicas da Proteção Social Básica de 

Proteção Social Especial, e oficinas em todos os bairros e localidades, visando levar os 

serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Social àqueles que mais necessitam. 

 Criar Cadastro Municipal Único Digital, o qual terá como objetivo cadastrar todas as pessoas 

e respectivas famílias que possuem ou possuíram atendimento pelo município em quaisquer 

dos serviços, seja social, educação, saúde, etc. tendo um diagnóstico rápido das 

necessidades da população e respectivos atendimentos efetuados. 

 Ampliar os programas de valorização da melhor idade, otimizando a utilização do Centro de 

Convivência do Idoso, local onde será promovido atividades recreativas, aulas, 

entretenimento, brincadeiras, jogos e cursos de artesanatos. 
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 Manter e diversificar a oferta de ações/atividades voltadas aos idosos: aulas de canto/coral, 

música, dança de salão, teatro e contação de história; informática, Yoga, violão e outros 

direcionados às Pessoas Idosas. 

 “Programa Moradia Segura”: Promover a prevenção de quedas de pessoas idosas em suas 

residências, com instalação de barras de apoio, proporcionando uma melhor qualidade de 

vida aos cidadãos Campinenses. 

 Ampliar o programa de atendimento às pessoas que estão em risco social, investigando e 

atendendo suas necessidades. 

 Implantar um programa antidrogas, cuja formação e informação a respeito do assunto serão 

aplicadas a todos os munícipes, especialmente aos jovens. Para incentivar a participação de 

jovens no programa, serão realizadas premiações. 

 Ampliar o acompanhamento socioassistencial das Pessoas com Deficiência que frequentam 

as escolas especiais, para verificar suas necessidades junto a seus respectivos lares. 

 Estimular as atividades sociais promovidas pelas Entidades Socioassistenciais cadastradas 

nos respectivos Conselhos Municipais. 

 Elevar o número de ações socioeducativas de proteção à criança e adolescente no 

contraturno escolar. 

 

7. INFRAESTRUTURA 

 Continuidade e ampliação do programa de asfalto nos bairros, promovidos nos últimos anos 

pela prefeitura municipal, chegando aos bairros ainda não contemplados e ampliando 

naqueles que já foram parcialmente atendidos. 

 Estender o serviço de coleta e tratamento de esgoto em todo o município, e nos locais de 

longa distância, promover a implantação de fossas rurais;  

 Revitalização da Rodovia PR 506, mais conhecida como “Rodovia do Caqui”, promovendo 

espaço adequado ao trânsito de veículos, ciclistas e pedestres. 



PLANO DE GOVERNO – BIHL ZANETTI 

REGISTRO DE CANDIDATURA 25/09/2020 

 

Coligação – Campina no Caminho Certo 

PSD, PSB, REPUBLICANOS, PSC, PSL, PMN, PRTB e DEMOCRATAS 

 Viabilizar junto a ANTT a construção do retorno na BR 116 no KM 37, possibilitando o 

retorno aos moradores da região do Capivari, no sentido Curitiba/São Paulo. 

 Ampliar a instalação de manilhas nos locais que porventura ainda estiverem com valetas a 

céu aberto, dando o correto atendimento ao programa de galerias pluviais. 

 Continuar efetuando a manutenção das estradas municipais, com aplicação de saibro e 

garantindo o excelente tráfego de veículos na respectiva via, bem como a roçada e limpeza 

adequada de suas margens e faixa de domínio. 

 Promover em algumas vias públicas municipais, conforme as suas peculiaridades, a 

aplicação de antipó ou pavimentação asfáltica. 

 Empreender esforços para a pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Ginjiro Abe 

(Estrada do Japonês), promovendo mais uma via de acesso pavimentada à cidade. 

 Atender com o serviço de iluminação pública todos os moradores, indistintamente de 

localização e continuar com a instalação de luminárias de LED, proporcionando uma 

redução no consumo de energia. 

 Solicitar, para que as empresas prestadoras de telefonia atuantes no município, elaborem 

um plano de melhoria para a cobertura do sinal da rede móvel, fixa e de internet em todos 

os bairros do município. 

 

8. ESPORTE E LAZER 

 Oferecer continuidade de Implantação do Programa “MEU CAMPINHO” em outros bairros 

do município, o qual é construído de um pequeno campo de futebol de areia, pista de 

caminhada, parquinho para crianças e academia ao ar livre. 

 Criar as Olimpíadas Municipais, onde será promovida a disputa de diversas modalidades 

esportivas, envolvendo escolas e colégios municipais. 

 Permanecer com reformas e manutenções dos ginásios e quadras pertencentes ao 

município. 
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 Continuar a utilização das quadras esportivas anexas às escolas, para uso da comunidade 

aos finais de semanas. 

 Implantação de áreas de lazer com parque infantil, academias ao Ar Livre, pistas de 

caminhada e demais equipamentos, em bairros que ainda não possuem.  

 Ampliar o programa de ginástica, com crianças, adultos e terceira idade, com aulas de 

alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral, para todas as idades, em 

diferentes bairros. 

 Viabilizar a criação e regulamentação da Bolsa Atleta, onde serão selecionados atletas que 

perceberão bolsas para representar o município em atividades esportivas e competições;  

 Fomentar a cultura esportiva em todos os bairros do município, locando espaço ou criando 

estrutura própria necessária à prática esportiva, atendendo a demanda da população e 

também ofertando escolinhas de diversas modalidades esportivas. 

 Incentivar a prática de esportes de lazer e de aventura em parceira com departamento de 

turismo e ainda oportunizando a ampliação do potencial turístico municipal. 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Campina Grande do Sul nos JAPs e 

JOJUP’s;  

 Ampliar as vagas e horários de utilização dos ginásios esportivos. 

 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades esportivas.  

 

9. TURISMO E CULTURA 

 Estruturação do Setor, iniciando por um local próprio e adequado para divulgação do 

Turismo no município, contendo espaço adequado para administração, planejamento, 

atendimento, divulgação e reuniões. 

 Ampliar e Divulgar o Roteiro Turístico de Campina Grande do Sul, recadastrando todos 

os pontos turísticos, de lazer, gastronomia, hotel, pousadas, comércio de produtos 
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naturais, artesanatos e demais empreendedores que exerçam tais atividades correlatas 

com o turismo. 

 Implantar a Publicidade do Turismo em Campina, administrando uma página oficial do 

turismo municipal. Ainda, de forma permanente, serão usadas as redes sociais e todos 

os demais meios de comunicação (internet, rádio e televisão, etc.) para divulgação 

intensiva do potencial turístico do município, criando um calendário de eventos da 

cidade. 

 Apoio às festividades tradicionais, religiosas e culturais do município, fomentando a 

visitação e divulgação da cidade. 

 Revitalização do Parque Municipal Ari Coutinho Bandeira, motivando o turismo náutico, 

de pesca e lazer, criando, inclusive, rotas de passeios de barcos para que possibilite a 

todos conhecerem a Represa do Capivari.  

 Viabilizar junto à Copel e à Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL, o Turismo 

dentro da área da represa, ou seja, possibilitar o tour na área das comportas da Represa 

do Capivari.  

 Fomentar o turismo no Parque Estadual do Pico do Paraná, oferecendo melhoria na 

estrada municipal que dá acesso, bem como, apoiar o Instituto Água e Terra nas ações 

de controle do parque. 

 Viabilizar a realização de grandes eventos, feiras ou exposições, promovendo o nome do 

município para o Brasil e exterior, a exemplo da Festa do Caqui, dando efetiva utilização 

ao Parque de Eventos do Município. 

 Ampliar a utilização do Fundo Municipal do Turismo, com a utilização dos recursos em 

favor do desenvolvimento do turismo no município. 

 Fazer o inventário turístico do município, destacando a catalogação e sinalização 

adequada de acessos aos locais turísticos e ainda incrementar as atrações turísticas com 

novas atividades fomentando a geração de novos empregos e renda. 
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 Viabilizar junto à empresa Concessionária Autopista Regis Bittencourt, Grupo Arteris e 

ANTT, a construção de um portal na Divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, com 

os seguintes dizeres “Seja bem vindo à Campina Grande do Sul, aqui inicia o Estado do 

Paraná”. 

 Fomentar a turismo religioso, respeitando a etnia, cultura e religiões. 

 Reativação da Biblioteca Municipal na sede. 

 Programa Biblioteca Amiga com o objetivo de aproximar principalmente as crianças e 

jovens, o programa visa disponibilizar monitorias nas bibliotecas municipais. As 

monitorias irão ajudar os jovens com suas atividades escolares, projetos específicos e no 

incentivo à leitura. Com este programa, além de dar “vida” às bibliotecas, iremos 

semear nas crianças a cultura do estudo e da leitura.  

 Criação da Casa da Memória na Avenida São João, na sede.  

 “Programa Atividades Culturais”: Proporcionar a crianças e adolescentes 

(prioritariamente às que se encontram em situação de vulnerabilidade social), participar 

de atividades da Cultura e do Esporte e, assim, promover a inserção em ações de 

cidadania, manifestações culturais e esportivas, festivais culturais e premiações, 

estimulando a percepção da pluralidade cultural e esportiva como direito de todos os 

grupos sociais, independente de renda ou grau de escolaridade da família, 

consubstanciando-se como medida de inserção social, superação da vulnerabilidade e 

prevenção a situação de violência ou violação de direitos 

 Viabilização de “Oficinas de grafite e Cultura urbana”, assim como o “Festival de 

Quadrilhas” no mês das festividades Juninas e Julinas. Eventos como estes 

proporcionarão oportunidades de aproximar os jovens com a cultura urbana e a 

tradição do campo. 

 Garantir a continuidade e promover a ampliação com maior qualidade das aulas de 

teatro, dança, artesanato, pintura, música e etc., buscando desenvolver as habilidades 

artísticas de crianças, jovens, adultos e “terceira idade” interessados nas respectivas 
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áreas, com aulas acontecendo em todas as regionais do município e em horários de 

contra turno escolar e à noite para os adultos. 

 Continuar com o Festival Campina Cultural, que terá o objetivo de promover a 

visibilidade para os artistas locais e com a participação pontual de artistas externos, mas 

principalmente envolverá apresentações desenvolvidas, dentro do município em suas 

várias modalidades: infantil, juvenil, adulto e melhor idade, e com as áreas de arte, 

teatro, dança, música e etc., podendo ser realizado em diversos locais regionais. 

 Promover a continuidade do Programa de Escoteiros no município, o qual pode 

proporcionar atividades dentro do roteiro turístico e em parceria com o Clube de Escoteiros 

e em conjunto com as escolas municipais. 

 

10. URBANISMO 

 

 Revisão do plano diretor municipal, instrumento de planejamento que define as diretrizes 

de desenvolvimento de uma cidade para os próximos anos. Seu principal objetivo é a 

melhoria da qualidade de vida, com desenvolvimento econômico e inclusão social, através 

da regulamentação de uso e ocupação do solo municipal. 

 Ampliar o programa de Regularização fundiária – REURB – garantindo o direito à moradia 

digna. 

 Garantir o controle ordenado de crescimento do território urbano municipal, em respeito às 

diretrizes urbanísticas e ambientais do nosso município. 

 Criar um efetivo controle e fiscalização dos prestadores de serviços de transporte coletivo, 

cobrando as medidas necessárias para a prestação de serviços de excelência, com 

atendimento de linhas de ônibus que atendam efetivamente os interesses da população, 

seja da área urbana ou rural. 
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 Lutar pela integração do transporte coletivo, das linhas municipais com as linhas da 

Cidade de Curitiba, fazendo com que todos os munícipes aguardem o ônibus dentro dos 

terminais de ônibus. 

 Prosseguir com a Implantação de linhas municipais de transporte coletivo em todas as 

localidades, inclusive naquelas que são classificadas inviáveis pela empresa 

concessionária, sendo que nessas localidades implantar-se-á, se necessário, o subsídio 

para a empresa ou quiçá colocar-se-á ônibus circular próprio (gratuito) para atender as 

respectivas localidades. 

 Continuar promovendo a instalação de pontos de ônibus cobertos, em todas as linhas 

do transporte público municipal. 

 Implantar um maior número de ciclovias no Município, promovendo a circulação interna 

nos bairros, com pontos de apoio ao ciclista próximos de prédios públicos. 

 Construir, restaurar e revitalizar as calçadas de Campina Grande do Sul, com ênfase na  

acessibilidade, junto aos pontos de ônibus, terminais de transporte, atrações turísticas, 

equipamentos urbanos e áreas de lazer dentro dos padrões técnicos e de qualidade 

exigidos pela legislação. 

 Efetuar estudo técnico do tráfego de todas as vias do município, adequando-as às regras 

de trânsito. Em caso de eventual necessidade de alteração da sinalização, para fins de 

adequação aos padrões técnicos, resultante do respectivo estudo, tais alterações serão 

prévias e amplamente divulgadas junto à comunidade, para somente então serem as 

vias sinalizadas de forma progressiva. 

 

11. MOBILIDADE URBANA 

  

 Realizar obras para melhoramento do fluxo de tráfego de veículos nas vias do Município. 

 Manter e aprimorar a qualidade da sinalização viária, tanto horizontal quanto vertical, a fim 

de assegurar a segurança nos deslocamentos nas vias municipais. 
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 Realizar audiências públicas a fim de ouvir a população e verificar as necessidades dos 

munícipes quanto às melhorias na mobilidade urbana de nosso Município. 

 Dar continuidade nos esforços junto ao Governo do Estado do Paraná para promover a 

duplicação e revitalização da PR-506 (Rodovia do Caqui), desde a BR-116 até a sede do 

Município, inclusive com previsão no projeto para a implantação de ciclofaixa em toda a 

extensão da referida rodovia. 

 Criação do pátio público municipal para atender as demandas do Departamento Municipal 

de Trânsito - DEPTRAN, bem como realizar a guarda dos veículos apreendidos pela Polícia 

Civil que atualmente encontram-se nas vias públicas no entorno da Delegacia de Polícia, 

trazendo grandes prejuízos a mobilidade e limpeza do local. 

 Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana seguindo as diretrizes do Plano Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

 

12. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

 

 Promover o cumprimento das devidas políticas ambientais, garantindo que o município 

proteja o meio ambiente e suas riquezas naturais. 

 Melhorar e ampliar o serviço de coleta de lixo em todo o município com possibilidade de 

renovação da frota própria e ainda com a readequação do espaço destinado ao 

transbordo dos resíduos. 

 Incentivar o armazenamento adequado dos lixos pelos munícipes, com a correta 

separação do lixo, premiando as localidades que melhor condicionar e separar o lixo. 

 Ampliar a capacidade de funcionamento da cooperativa de catadores, para que esta 

possa receber todos os lixos recicláveis do município e efetuar a correta destinação;  

 Garantir a continuidade dos serviços de Assessoria Ambiental gratuita, possibilitando a 

prestação de serviços aos empresários, produtores e demais pessoas, para que recebam 
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a orientação e assessoramento para obter as licenças necessárias para o exercício de 

suas atividades. 

 Ampliar o atendimento aos agricultores municipais, com monitoramento de suas 

necessidades e visitação contínua em suas propriedades. 

 Fomentar a piscicultura no município, a iniciar com as aquisições para o fornecimento 

na alimentação nas escolas municipais. 

 Implantar o Sistema de Inspeção Municipal, fomentando o desenvolvimento e incentivo 

aos produtos artesanais.  

 Ampliar o programa de feiras livres dos colonos e artesãos. 

 Incentivar a criação de hortas comunitárias nos bairros, incentivando a produção de 

hortaliças orgânicas no município. 

 

13. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO 

 

 Utilizar plataforma digital para utilização da Ouvidoria do Município, facilitando as sugestões 

e reclamações da população. 

 Criação do “Núcleo da Juventude”, canal de comunicação entre os jovens e o governo 

municipal, promovendo a interação e o diálogo permanente com os mesmos, buscando 

verificar e atender aos seus anseios. 

 Gerir o município a fim de que se torne referência em gestão pública, com atendimento de 

qualidade, agilidade nos processos, otimização de recursos e com canais de comunicação 

atualizados e integrados. 

 Eficácia no controle de resultados e “compliance”, observando o cumprimento às normas 

legais e regulamentares, além das políticas e diretrizes estabelecidas institucionalmente. 
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 Racionalizar e “enxugar o organograma”, valorizando os servidores públicos e diminuindo o 

tamanho da máquina pública, dos cargos comissionados e das secretarias. 

 Efetivar o pleno funcionamento da Escola Municipal de Gestão, Administração e Formação 

de Servidores Públicos Municipais – EMGAP, a qual tem como objetivo fornecer 

gratuitamente, de forma continuada, cursos aos servidores municipais, promovendo o 

treinamento, aperfeiçoamento e formação continuada do servidor público municipal. Sendo 

que os certificados de formação possibilitarão o avanço na carreira dos servidores efetivos, 

bem como daqueles servidores que ministrarem as aulas, os quais também receberão 

certificados. 

 Promover a ampliação nos processos digitais e online, permitindo que as pessoas sejam 

atendidas vitualmente sem a necessidade de deslocamento até a prefeitura municipal. 

 Criar o programa de formação continuada dos servidores, com a concessão de bolsa auxílio 

aos servidores selecionados, após manifestarem seus interesses em cursarem pós-

graduação nas suas respectivas áreas de atuação, sob o regime de teste de seleção, caso o 

número de servidores seja superior às vagas ofertadas anualmente. 

 Priorizar a ocupação de cargos de Chefia e Direção por servidores de carreira, bem como a 

realização regular de concursos públicos ou teste seletivo, para manutenção e ampliação do 

quadro de servidores ativos, visando a continuidade e aprimoramento dos serviços públicos 

prestados. 

 Manter a viabilização de pagamento de gratificação salarial aos servidores do quadro 

efetivo, na forma da lei. 

 Garantir a continuidade do programa de estágio em todos os setores da administração 

municipal. 

 

 


