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Coligação – Juntos Construindo Uma Nova História 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta as nossas Propostas de Ação para governar Campos Novos  

no período de 2017 a 2020. 

As nossas propostas priorizam a modernização da administração pública municipal, 

com a implantação de um modelo de gestão para resultados, baseado na inovação e 

desenvolvimento de competências; uso intensivo de recursos tecnológicos para facilitar 

o acesso aos serviços públicos; excelência no atendimento ao cidadão; busca incessante 

de maior eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos públicos; diálogo 

permanente com as comunidades nos bairros; valorização e qualificação dos servidores 

públicos como forma de potencializar a capacidade de fazer acontecer nas diversas áreas 

de atuação governamental. 

Assumimos aqui o compromisso com uma Campos Novos Sustentável; com a 

transparência na aplicação dos recursos públicos; com a excelência no atendimento aos 

cidadãos, com a prática da intersetorialidade na gestão das políticas e execução das 

ações. 

Assumimos o compromisso de gerar resultados efetivos para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas nos bairros, por meio de um Programa de Metas, que irá orientar a 

atuação de todo o governo ao longo dos quatro anos de gestão e poderá ser 

acompanhado pela população por meio da internet e de audiências públicas periódicas. 

Assumimos o compromisso de governar para todas as pessoas e todos os bairros, 

trabalhando permanentemente para identificar os problemas e atender as demandas da 

população nas mais diversas áreas; o compromisso de implantar um governo 

comunitário, em que os cidadãos, os moradores dos bairros vão ter um canal direto e 

permanente com a Prefeitura para indicar suas prioridades e construir as soluções de 

forma conjunta com o poder executivo. 

Assumimos o compromisso com o desenvolvimento humano, social, sustentável, 

integral e integrado, que transforme Campos Novos  em uma cidade com qualidade de 

vida para todos. 

 

Palavras de Rudolph Giuliani: 

“Prepare-se sem descanso, cerque-se das melhores pessoas, prometa de menos e 

entregue demais”. 

 

 

55 – CINCO AÇÕES URGENTES E CINCO PRINCIPAIS PROPOSTAS 

 
55 PROPOSTAS DE AÇÃO 
 

METAS PRINCIPAIS 

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 



1) Pacote de Desenvolvimento 

Bairros – Asfalto, áreas de esporte e lazer, 

reestruturação do atendimento de saúde.  

- Urbanização dos bairros, para  melhoria 

 das condições de vida e do ambiente, 

adaptando-o as políticas de gestão urbana, 

habitação, regularização  fundiária  e 

 recuperação  ambiental,  em  especial  das 

áreas de risco e de preservação; 

2) Implantar o programa Segunda-feira 
com o Prefeito, para ouvir todos os 

segmentos da sociedade e planejar as obras 

e ações com foco nas reais necessidades e 

anseios da população. A cada segunda-

feira representantes de um segmento serão 

convidados para um encontro com o 

prefeito e secretários municipais para 

conhecer e discutir as ações programadas 

pela prefeitura e apresentar críticas e 

sugestões. 

 

- Incentivar a criação de “Centros de 

Bairro”, com a implantação de serviços 

essenciais para a população em seus 

bairros como bancos, farmácias, correios, 

lotéricas, e atendimento ao cidadão. 

3) Criar o Programa Parceria pelo 
Desenvolvimento, através de incentivos 

do poder publico, atrair novas empresas 

para geração de novas oportunidades de 

emprego e renda para a população. O 

programa tem como principio um estudo 

técnico que vai apurar qual a “vocação” 

que o nosso munícipio apresenta para se 

desenvolver com qualidade. Ou seja, 

vamos focar os esforços para atrair 

empresas que se enquadram no perfil 

econômico e de mão de obra que a nossa 

cidade apresenta.  

- Implantar o projeto “Prefeitura nos 

Bairros” para a realização de limpeza, 

pintura, conserto de buracos e melhorias 

em geral nos bairros e localidades do 

interior em sistema de mutirão. A cada 

mês um bairro ou comunidade será 

atendido. 

4) Implantar o programa Bom Trabalho 

que tem como proposta a realização de 

cursos de capacitação profissional com 

foco nos diversos segmentos econômicos, 

promovendo a qualificação da mão e obra 

de acordo com as reais demandas do 

mercado de trabalho.  

- Implantar novas políticas públicas de 

combate e prevenção do uso de drogas e 

de atendimento e recuperação de viciados. 

5) Implementar projetos e programas de 

saúde pública que atendam todo cidadão 

desde a gestação até a terceira idade, 

implantando novos programas de 

prevenção e de atendimento prioritário 

para procedimentos de média e alta 

- Modernizar o sistema de gestão do 

município com a implantação de novos 

mecanismos tecnológicos, capacitação e 

valorização dos servidores de carreira e 

redução dos cargos comissionados. 



complexidade. 

 
EDUCAÇÃO 

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 

1) Dar ênfase aos projetos de capacitação 

continuada aos professores e outros 

profissionais da educação, bem como focar 

sempre na valorização profissional da 

classe e qualidade do ensino nas escolas 

municipais. 

 

- Criar política municipal para erradicar o 
analfabetismo e ampliar o nível de 

escolaridade de jovens e adultos, com 

apoio das demais secretarias da área 

social, entidades, associações, Governo do 

Estado, sindicatos e igrejas. 

2) Implantar o programa Creche 12 meses 
para garantir o atendimento dos filhos dos 

pais trabalhadores que não têm férias ou 

recesso nos períodos de fim de ano. O 

atendimento será feito por professores que 

se pré-dispuserem a trabalhar neste 

período e por profissionais contratados em 

caráter temporário. 

- Implantar o Programa OLHO VIVO, 

uma parceria entre Saúde e Educação, 

diagnosticando crianças com problemas de 

visão e distribuindo óculos gratuitamente; 

 - Promover novas campanhas, premiações 

e concursos que incentivem a leitura e o 

uso mais frequente da biblioteca e dos 

sites de pesquisa; 

- Readequar o transporte escolar com base 

nas distâncias percorridas e mais 

comodidade para os alunos. 

 

3) Ampliar o atendimento médico, 

odontológico, fonoaudiológico, 

psicológico e nutricional aos alunos da 

rede municipal de ensino, através da 

criação de um programa específico de 

atenção para a saúde do estudante; 

 

- Implantar a disciplina de Xadrez (projeto 

piloto) em uma das escolas da rede 

municipal, como forma de 

desenvolvimento cognitivo e intelectual 

dos alunos. Gradativamente, estender à 

toda a rede; 

- Incluir na temática escolar assuntos como 

economia doméstica e empreendedorismo, 

visando preparar jovens para desafios que 

encontrarão no futuro; 

- Estabelecer parceria com o CEJA, para 

formação de turmas de nivelamento, 

ensino fundamental e de ensino médio. 



4) Implantar um sistema de fiscalização e 

monitoramento técnico das estruturas 

físicas e técnicas das unidades de 

educação, com a realização frequente de 

obras de manutenção, ampliação e 

readequação. 

- Expansão do programa de educação para 

a segurança no trânsito e prevenção ao uso 

de drogas, em parceria com a Polícia 

Militar, para todas as crianças do 

município. 

 

5) Assegurar sempre a merenda de 

excelente qualidade, servida através da 

aquisição de produtos de primeira linha 

direto do produtor rural e constante 

capacitação dos profissionais que 

preparam os alimentos; 

Discutir com os profissionais da educação 

a implantação de políticas de capacitação, 

valorização profissional e plano de carreira 

do magistério.  

 

 
 
 
SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 5 URGENTES 5 IMPORTANTES 

1) Remodelar, modernizar e 

profissionalizar o sistema de 

funcionamento do Pronto Socorro 

Municipal (Hospital),  através de ampla 

discussão com a sociedade e todos os 

agentes envolvidos, para uma solução 

definitiva que gere satisfação aos 

Camponovenses; 

 

- Ampliação no horário de atendimento 

nos Postos de Saúde, ampliando também o 

horário do atendimento médico, 

diminuindo a demanda de pacientes no 

Pronto Socorro (Hospital); 

- Implantar um sistema informatizado e 

integrado entre as unidades de saúde com 

o armazenamento do histórico de 

atendimento dos pacientes;  

- Adquirir uma UTI Móvel (Veículo com 

equipamentos necessários para o translado 

de pacientes e primeiros socorros); 

- Tornar os Postos de Atendimento 

resolutivos e não simplesmente de 

passagem para encaminhamentos a outros 

estabelecimentos de saúde; 

 - Melhorar o sistema de agendamento 

para as consultas em postos de saúde. 

2) Expansão gradativa das especialidades - Implantar um Posto de Atendimento com 



médicas existentes no serviço público 

municipal, diminuindo também a 

necessidade de deslocamento para outras 

cidades para tratamento médico; 

especialistas. 

 

3) Implantação do Programa Saúde do 
Trabalhador, com a visita das equipes de 

profissionais da saúde nas Empresas do 

Município, durante o horário de trabalho, 

diminuindo filas nos atendimentos dos 

Postos de Saúde e prevenindo todo o tipo 

de doenças; 

- Reestruturação dos serviços de saúde 

mental - contratação de médicos 

especialistas, principalmente na área da 

psiquiatria e psicologia. 

4) Criar o Programa Sábado Tem Saúde, 
a ser desenvolvido junto com as Unidades 

de Saúde levando serviços especializados 

com mutirão para redução de tempo de 

espera para acesso aos serviços. Mutirão 

para acabar com os exames de alta e média 

e alta complexidade 

- Implantação do Centro de 

Especialidades Odontológicas, ampliando 

o atendimento também para casos mais 

complexos. 

 

5) Dinamizar e potencializar o trabalho dos 

agentes comunitários de saúde, permitindo 

que façam um trabalho mais amplo e 

eficiente no atendimento ao cidadão. Essa 

estruturação passa pela compra de 

equipamentos e materiais, bem como pela 

valorização e capacitação dos profissionais 

do PSF;  

- Implantar o PAI - Programa de 
Entrega de Medicamento para Idoso 
em casa. A iniciativa é parte do programa 

de atenção ao idoso, que vai prever 

atendimentos diferenciados e políticas 

públicas de prevenção e atendimento 

especial para pessoas com 60 anos ou 

mais. 

 

6)  Criar o Programa Camponovense de 
Voluntariado, onde o poder público, 

empresas, entidades e pessoas físicas 

possam se unir para promoção de eventos 

de cunho social, que resolvam ou 

amenizem os problemas das pessoas nos 

bairros mais carentes do município.  

- Melhorar as políticas públicas de atenção 

e integração da Terceira Idade, com 

incentivo para criação de uma Casa de 

Atendimento para a Terceira Idade. 

 

7) Implantar o programa municipal de 

pavimentação social para atender os 

bairros e comunidades mais carentes com 

obras de esgoto sanitário, drenagem pluvial 

e pavimentação sem custo para os 

- Desenvolver políticas públicas voltadas 

ao atendimento de enfermidades, controle 

de reprodução e atenção aos animais 
domésticos. 



moradores. 

 
INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA PÚBLICA  

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 

1) Criação do Comitê Integrado de 

Segurança, vinculado diretamente ao 

gabinete do prefeito. O prefeito assumindo 

a correta responsabilidade que lhe cabe na 

segurança pública e responsabilizando as 

áreas envolvidas com o tema como as 

secretarias da Assistência Social, Saúde, 

Educação, Esporte e Cultura.  

- Revisão do Plano Diretor 

(verticalização), Isenção de IPTU em 

garagens de prédios e incentivos de índices 

urbanísticos pra áreas “de risco”. 

2) Programa Jovens em Situação de Risco 

(prevenção). 

 

- Criação do Fundo de Segurança Pública. 

3) Programa Agendamento de Força 

Tarefa - esgoto, buracos, poeira. 

- Integração de câmeras privadas e 

públicas, em uma central de comando. 

 

4) Implantar câmeras com sensores de 

Anti-Furto nos acessos ao município. 

 

- Ampliar os convênios de estagiários 

junto a Polícia Civil e Militar, para 

serviços internos e atendimento ao 

público.  

5) Cidade Inteligente - Novas ciclovias 

unindo estabelecimentos públicos e os 

principais bairros ao centro da cidade, bem 

como, instalação de estacionamentos 

exclusivos para estes veículos. 

- Implementar um convênio com o Estado 

para o aumento de efetivo da Polícia Civil 

e Militar, com o reestudo do convênio de 

segurança e trânsito (tipo FUNREBOM) 

 
AGRICULTURA 

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 

1) Garantir estrada boa para que os nossos 

produtores possam escoar a produção e se 

deslocarem para o centro da cidade com 

conforto e segurança; 

 

- Implantar Programa Saúde do 
Trabalhador Rural com medicina 
preventiva nas comunidades; 
 

2) Fazer reuniões periódicas nas 

comunidades para definir, junto com a 

população, as prioridades e as ações que 

- Desburocratizar a liberação de laudos, 

alvarás envolvendo construção sustentável 

e ágil de casas e empresas;  

 



precisam ser executadas; 

 

3) Garantir um amplo programa de 

atendimento técnico e de máquinas dentro 

das propriedades rurais; 

 

- Criação do Programa Municipal de 

Melhoramento Genético, com o objetivo 

de auxiliar os produtores de leite e de gado 

de corte a aumentar a produtividade e a 

renda; 

4) Implantar o Programa Propriedade 

Sustentável, com foco na sustentabilidade 

financeira da propriedade, com 

acompanhamento técnico, de gestão e 

ferramentas presenciais e também “on 

line”, disponibilizadas pelo site do 

município; 

- Possibilitar a ida de agricultores a feiras e 

eventos do setor na busca por parcerias, 

tecnologias e informações que permitam 

melhorias nas culturas, propriedades e 

lucratividade; 

5) Ampliação dos programas de educação 

e capacitação para o fortalecimento dos 

agricultores, transformando-os em 

empreendedores do agronegócio, com 

efetivos resultados financeiros; 

 

-  Facilitar o serviço de inspeção 

municipal, para que os produtos agrícolas, 

produzidos na propriedade rural estejam 

dentro dos padrões de segurança alimentar 

e possam ser comercializados em Campos 

Novos e região; 

6) Expandir o sinal de internet (já 

disponível em diversas comunidades) para 

100% do território do município; 

- Criar um programa de proteção de 

nascentes, garantindo a qualidade da água 

nas propriedades rurais; 

7) Reestruturar o programa de compra 

direta de merenda escolar do produtor 

rural, com auxílio técnico e outros 

incentivos aos pequenos produtores. 

- Apoiar a implantação de novas 

agroindústrias, envolvendo cooperativas, 

associações de agricultores, clubes de 

mães e outros grupos organizados, 

especialmente para o aproveitamento de 

matéria prima existente no município; 

 
ESPORTE E LAZER 

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 



1) Ampliação do número de modalidades 

atendidas pelas escolinhas, atendendo 

Centro, bairros e interior. Envolver 

profissionais da educação, focando a 

formação do cidadão pleno, para que cada 

um possa construir seu próprio futuro; 

 

- Implantação de academias ao ar livre em 

diversos pontos do município, sob a 

supervisão, em horários agendados, de um 

profissional de educação física; 

2) Criar calendário oficial de eventos 

culturais no município, divulgando o 

mesmo por diversos meios para que os 

munícipes e também turistas possam 

prestigiar; 

- Implantar o Projeto Revela Talentos, 

com potencialização de jovens atletas nas 

diversas modalidades esportivas. 

3) Buscar parcerias com os órgãos 

estaduais e federais, para adquirir um 

ônibus exclusivo para viagens de estudo e 

intercâmbios culturais e esportivos; 

- Realizar competições esportivas e de 

integração entre os bairros e comunidades. 

4) Durante os dias denominados como 

“Sábado Dia D” do comércio de Campos 

Novos e em outras datas de maior fluxo, 

desenvolver atividades culturais; 

- Organizar eventos esportivos de alto 

rendimento em diversas modalidades com 

a participação de atletas renomados para 

estimular a prática esportiva entre as 

nossas crianças e jovens. 

5) Criação do Programa Bolsa Atleta, em 

parceria com o Ministério dos Esportes, 

para dar ajuda de custo para os atletas que 

representam o município em competições 

regionais e estaduais; 

- Promover eventos esportivos e de 

recreação com as pessoas da terceira idade 

e incentivar a participação dos nossos 

idosos em competições regionais e 

estaduais. 

 
GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE 

5 URGENTES 5 IMPORTANTES 

1) Conselho Superior de Gestão (Conselho 

gestor), com voluntários e entidades para 

dar norte para gestão e governança. 

Comissão Permanente de Avaliação de 

Desempenho das áreas e gestores com 

base no Programa de Metas do Poder 

Executivo e contratos de gestão. 

- Implantação do aplicativo Conserta Aqui. 

Um aplicativo de celular usado para a 

população enviar fotos de problemas nos 

bairros e comunidades e a prefeitura 

assume a responsabilidade de providenciar 

as soluções. 

2) Implantar um rigoroso controle na - Redução de 40% dos cargos 



compra de materiais, contratação de 

serviços e gestão dos contratos com 

fornecedores e prestadores de serviços. 

Parceria com o Ministério Público e 

Câmara de Vereadores.   

comissionados, valorizando servidor de 

carreira e técnicos.  

 

3) Encaminhar para a Câmara de 

Vereadores, no início do período 

legislativo, projeto de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Campos Novos 

instituindo a obrigatoriedade de elaboração 

e cumprimento do Programa de Metas pelo 

Poder Executivo. 

- Institucionalizar o Sistema Municipal de 

Inovação – SMI; 

- Implantar o Plano de Inovação e 

Sustentabilidade do Executivo Municipal 

com a unificação de Secretarias;  

- Mapear e redesenhar processos visando a 

simplificação, agilização e qualificação na 

prestação dos serviços públicos para a 

população. 

4) Otimizar os canais de comunicação da 

Prefeitura com as comunidades dos 

bairros. 

- Disponibilizar 100% dos serviços 

públicos on-line via internet. 

 

5) Criar "ruas digitais" (100-800m) com 

acesso livre à internet nas vias dos bairros 

que apresentem maior carência de 

conectividade. Wifi em orelhões, acesso 

sem senha ou cadastro. Liberado e em alta 

velocidade. 

- Implantar Sistema de Atendimento ao 

Cidadão via internet para receber 

solicitações dos munícipes, estabelecendo 

prazo para resolução da demanda. 

 

 


