
 

 

 

PROPOSTAS – SL 2017 
 PPA (Plano Plurianual 2018-2021) 
 
Estas são as contribuições do Geógrafo Sérgio Leite ao 

povo campomagrense no que tange ao  PPA (Plano 

Plurianual 2018-2021). 

 

SÉRGIO LEITE 

16/04/2017 
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CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

PUBLICOU O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NO DIA 13/04/2017. 

EDIÇÃO 1233; 

 

Considerando que, o Prefeito Municipal de Campo Magro, no uso de suas atribuições com 

fulcro na Lei Orgânica Municipal e, em atendimento ao que dispõem as Leis 

Complementares nº 101/00 – LRF e 131/2009, faz saber aos cidadãos campomagrenses, 

maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência Pública para apresentar 

e discutir as metas para o PPA (Plano Plurianual 2018-2021), orçamento do município para 

os próximos quatro anos, nos seguinte locais, datas e horários: Data: 24/04 às 19:00 horas. 

Local: Casa do Agricultor- Estrada da Conceição. Data: 27/04 às 19:00 horas. Local: Salão 

da Capela Santa Luzia- Jardim Boa Vista ll; 

 

Considerando que, após a realização de audiências públicas, e votação na Câmara Municipal 

de Vereadores, o PPA será o resultado da construção coletiva entre órgãos do governo, 

legislativo e representações da sociedade, servindo de base para a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das Leis de Orçamentos Anuais (LOA). 

 

Considerando que, “a Administração Pública direta e indireta ou fundacional, de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade  e eficiência ...” 

 

Considerando que, este Geógrafo tem conhecimentos e habilidades pertinentes 

aos temas epigrafados no edital em comento, é se apresentam as Propostas a 

seguir para inclusão nas metas do PPA (Plano Plurianual 2018-2021), no 

orçamento do município para os próximos quatro anos.  

 

Por fim, tais propostas servem de base para a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e das Leis de Orçamentos Anuais (LOA), nos próximos 

anos vindouros. 

 

É a nossa contribuição ao povo campomagrense. 

 

Campo Magro, 16 de abril de 2017. 

GEÓGRAFO SÉRGIO LEITE 

 

 

 

 

 

Esta proposta inicialmente esta sendo 

encaminhada ao Exmo Sr.  Prefeito 

Municipal – Claúdio Casagrande e 

posteriormente será encaminhada ao 

Presidente da Câmara Municipal Sr. 

Adeilson Gordo e ao Programa Verdade 

Expressão – Apresentador Dr. Rafael 

Guazelli. 
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OBJETIVO 

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 

META 

MUDAR A REALIDADE DESTE MUNICÍPIO  2017-2020 

 

PRINCIPAIS LINHAS DE TRABALHO 

EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE 

 AGRICULTURA, ESPORTE E LAZER, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

COMPROMISSO 

 BUSCAR UMA GESTÃO TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA 

 

TRANSFORMAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM REALIDADE MUNICIPAL 

 PROPOSTAS, PROJETOS E AÇÕES NA ÁREA SOCIAL E DE CIDADANIA 
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TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Campo Magro, o Município de todos  
 

PROPOSTAS 
 

1. Organizar um fórum permanente para discussão do futuro da cidade; 
2. Criar o Sistema Municipal de Participação Social; 
3. Retomar o Orçamento Participativo; 
4. Realizar o Plano Plurianual Participativo;  
5. Criar o Fórum Interconselhos, composto por membros de todos os conselhos 

da cidade, como uma forma de articular e integrar os conselhos; 
6. Realizar Conferências Municipais Setoriais; 
7. Garantir que os Planos Municipais sejam realizados com participação social; 
8. Fortalecer a Ouvidoria e reafirmar sua independência; 
9. Implantar política de Participação Digital; 
10. Reformular o site da Prefeitura; 
11. Criar o Orçamento Participativo Digital; 
12. Criar o Gabinete Digital do Prefeito;  
13. Criar o Portal das Secretarias Municipais, para maior interação da Prefeitura 

com os cidadãos nas Redes Sociais;  
14. Criar uma página no site da Prefeitura com informação sobre todos os 

conselhos municipais da cidade;  
15. Estabelecer iniciativas de georreferenciamento das ações públicas, com 

transparência na prestação de contas, informando ao cidadão exatamente o 
que a prefeitura está fazendo, e quanto está investindo naquilo;  

16. Potencializar papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CMDRs, com maior interlocução com os demais conselhos do 
Município, e construir mecanismos sistemáticos de interlocução e 
relacionamento com setores produtivos, comerciais e de serviços do município; 

17. Criar comissão popular para acompanhamento das obras no município;  
18. Criação de Fóruns para discussão de políticas públicas, buscando avançar na 

interssetorialidade através da articulação das organizações governamentais e 
não governamentais;  

19. Divulgar as informações sobre participação social em linguagem acessível à 
população. 

 

1. Gestão Pública 
 
PROPOSTAS 
 

1. Criação da mesa de negociação permanente para revisão de salários, 
elaboração de plano de carreira, realização de concurso público para suprir as 
necessidades do quadro da gestão municipal;  

2. Auditoria das contas da Prefeitura em um prazo de seis meses para análise dos 
contratos sob suspeita;  

3. Desenvolver como princípio fundamental da gestão a intersetorialidade, ou 
seja, o desenvolvimento de políticas em conjunto entre diversas secretarias; 
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4. Desburocratizar processos e reduzir carimbos realizando um amplo programa 
de revisão de processos com o auxílio das tecnologias da informação;  

5. Criar o Plano Municipal de Qualificação do Atendimento ao Público, com a 
valorização e ampliação de vagas de cargos de atendimento em todos os 
setores da Prefeitura e ampla capacitação para os atendentes; 

6. Criar pontos públicos de acesso à internet sem fio e gratuitos no Município;  
7. Garantir que, em 12 meses, todas as novas obras no município sejam 

monitoradas online com informações sobre custos e cronogramas atualizados, 
para consulta pública no portal municipal da transparência;  

8. Criação do Observatório de Políticas Públicas, para análises e pesquisas dos 
serviços municipais, promoção de experiências de inovação social e gestão do 
conhecimento a fim de melhorar a qualidade das políticas públicas, canalizando 
mais recursos públicos, favorecendo a sua replicabilidade e multiplicação;  

9. Implantar o Plano Municipal de aprimoramento da gestão pública, que contará 
com um amplo programa de avaliação direta dos serviços públicos pelos 
cidadãos, estabelecendo metas e indicadores de qualidade; 

10. Aperfeiçoar e simplificar as legislações de fiscalização municipal;  
11. Criar sistema de monitoramento online dos serviços públicos, baseado em 

programa de monitoramento implementado pelo governo federal;  
12. Constituir uma infraestrutura de conexão de banda larga por meio de uma rede 

de fibra ótica entre os vários pontos de prestação de serviços municipais 
visando integrar os cadastros e dar maior eficácia aos atendimentos;  

13. Investir no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos em áreas 
como a saúde, a educação, transportes, saneamento; meio ambiente, 
geoprocessamento e habitação. 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Transmitindo conhecimento, habilidades e promoção social 

 

PROPOSTAS 
 

1. Implantar a escola em tempo integral, ampliando, gradativamente, a carga 
horária do aluno no ensino fundamental I, garantindo o atendimento com 
profissionais qualificados e atividades diversificadas (esportivas, artísticas, aulas 
de idiomas, entre outras), adequando a estrutura e utilizando outros espaços, 
entre eles;  

2. Entrega de uniforme e material escolar de qualidade para todos os alunos da 
rede municipal de ensino, no início do ano letivo; 

3. Oferecer material didático de qualidade para os alunos da rede municipal de 
ensino;  

4. Ampliar gradativamente as vagas em tempo integral para os alunos das creches 
municipais e criar em Campo Magro o Programa “Educação para Todos”;  

5. Construir e/ou ampliar novos equipamentos de educação, garantindo novas 
vagas nas Creches, considerando a demanda e o crescimento populacional de 
cada região (urbana e rural);  
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6. Garantir alimentação qualificada, diversificada e balanceada para todos os 
alunos das escolas municipais de ensino, construindo um cardápio 
diferenciado, que considere os hábitos, costumes e necessidades alimentares 
em cada região do município;  

7. Garantir 4 refeições diárias para os alunos do ensino fundamental nas escolas 
de tempo integral;  

8. Incentivar o acesso dos alunos jovens e adultos ao EJA, ao Brasil Alfabetizado e 
criar em Campo Magro – Movimento Municipal de Alfabetização ampliando o 
número de vagas e salas nas comunidades, bem como investir na capacitação 
dos educadores e educandos. Além disso, fazer divulgação das atividades para 
jovens e adultos em todo o município;  

9. Propor cursos profissionalizantes integrados à elevação de escolaridade (ensino 
fundamental) para jovens, adultos e pessoas com deficiência, que considerem e 
respeitem as suas necessidades e potencialidades, permitindo suas inserções 
no mercado de trabalho;  

10. Propor políticas de educação inter‐étnica, interracial e não sexista, 
considerando as diversas orientações sexuais; 

11. Criar salas de aula digitais, com equipamentos de última geração; 
12. Implantar, gradativamente, bibliotecas interativas e itinerantes;  
13. Instalar, gradativamente, rede internet sem fio (wireless) em todos os 

equipamentos da educação;  
14. Propiciar condições reais, com estrutura profissional, material e articulação 

com as demais secretarias do governo, bem como com universidades e 
instituições afins para atendimento às necessidades e condições para a inclusão 
escolar e social, subsidiando professores e familiares;  

15. Garantir profissionais na escola que componham, pedagogicamente, o 
atendimento a todos os alunos com deficiência e implantar a estrutura do AEE 
Atendimento Educacional Especializado;  

16. Articular e fortalecer os diversos espaços de participação: conselho de escola, 
conselho mirim, conselho municipal de educação, conselho de FUNDEB, 
conselho de alimentação escolar, conselho tutelar, conselho municipal das 
crianças e adolescentes, fórum municipal de educação e cidadania, entre 
outros relacionados à rede de proteção à infância e à adolescência;  

17. Consolidar a Gestão Democrática, articulando suas várias instâncias, como os 
conselhos, em torno do Plano Municipal;  

18. Viabilizar oferta de mestrado aos professores da rede municipal, sem prejuízo 
dos vencimentos, além de outras especializações;  

19. Promover formação continuada na jornada de trabalho a todos os profissionais 
de educação, incentivando o protagonismo destes por meio de trocas de 
experiências, produção de material (publicação), congressos, entre outros; 

20. Criar convênios com universidades públicas e privadas;  
21. Adequar a legislação vigente, relativa aos trabalhadores da educação, com a 

participação dos mesmos, respondendo às diferentes necessidades e 
contextos;  

22. Realizar ações culturais nos bairros, por meio do reconhecimento e valorização 
de artistas locais e a partir de parcerias com a sociedade;  
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23. Mapear a diversidade cultural, através de levantamento das diferentes 
características de ocupação dos bairros, de suas memórias, de suas 
manifestações artísticas e populares e do patrimônio cultural (material e 
imaterial);  

24. Organizar Jornadas Culturais, com promoção de encontros entre artistas locais 
e regionais para intercâmbio e circulação de espetáculos, exposições e outras 
produções culturais e troca de informações de interesse comum; 

25. Fortalecer programas de formação artística e cultural;  
26. Viabilizar um espaço físico que contemple um Centro de Criatividade e 

Inovação Tecnológica e Social, em parceria com universidades e iniciativa 
privada visando ao estímulo da reflexão e da pesquisa, proporcionando 
recursos para a conquista de inovações com consequências práticas para a vida 
dos campomagrenses;  

27. Instalar ambientes digitais nos bairros que permitam acesso à tecnologia para 
realização de ações culturais tais como gravação de CDs, edição virtual de 
livros, criação de sites etc;  

28. Organizar roteiros culturais que possibilitem a circulação artística e a conexão 
com outros roteiros, a exemplo do Circuito Verde que te quero verde, com 
apoio da iniciativa privada e instituições do Sistema S (SESC, SENAC, SESI, 
SEBRAE, SEST/SENAT);  

29. Fortalecer o turismo ecológico e cultural de Campo Magro, com vistas a 
potencializa‐lo como polo de visitação permanente e integrado à rede de 
turismo existente na Região Metropolitana de Curitiba – RMC;  

30. Fomentar as Cadeias Produtivas da Cultura, por meio de agentes e atividades 
envolvidos com a produção cultural, da criação ao consumo;  

31. Fortalecer o calendário contínuo de eventos, mostras e festivais municipais e 
regionais nas áreas de música, teatro, dança, artes visuais, moda, design etc., 
em parceria com instituições do Sistema S (SESC, SENAC, SESI, SEBRAE, 
SEST/SENAT);  

32. Incentivar o empreendedorismo cultural por meio de cursos e seminários sobre 
oportunidades de financiamento, qualificação de produtos e serviços, e 
assessoria para formação de empresas, cooperativas e associações em parceria 
com outras secretarias municipais e o Sistema S (SESC, SENAC, SESI, SEBRAE, 
SEST/SENAT);  

33. Realizar a gestão integrada de acervos culturais municipais, garantindo sua 
atualização, conservação, informatização, interconexão e maior acessibilidade. 
 

SAÚDE 

Serviços de qualidade e profissionais valorizados 

 

PROPOSTAS 
 

1. Buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual para construir o Hospital de 
Urgência/Emergência com 150 leitos;  

2. Retomar o processo de reorganização administrativa da Secretaria de Saúde e 
do Fundo Municipal de Saúde; 
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3. Implantar o necessário apoio logístico, a fim de dinamizar a área da saúde do 
município, garantindo agilidade nos processos de aquisição de insumos e 
medicamentos, manutenção de equipamentos, reformas e construções das 
unidades administrativas, bem como contratação de recursos humanos; 

4. Realizar um planejamento das ações de governo para a área da saúde, visando 
à humanização, a ampliação do acesso e a qualidade das ações e serviços de 
saúde; 

5. Restruturação da área de faturamento, para credenciamento de novos serviços 
e de captação de recursos e de apresentação de novos projetos, com o objetivo 
de ampliar os repasses federais e estaduais;  

6. Revisão dos critérios de qualificação técnica e profissional para o exercício dos 
cargos de gestão, com exigências para elevar a qualidade das políticas publicas 
na área da saúde, inclusive em serviços terceirizados;  

7. Implantação de política de humanização e de capacitação permanente para os 
trabalhadores da área; 

8. Ampliar parcerias com universidades e escolas técnicas;  
9. Estabelecer programa de incentivo considerando o aperfeiçoamento e atuação 

profissional;  
10. Criar o Portal da Saúde para dar transparência na Gestão Municipal e das 

resoluções e atas do Conselho Municipal de Saúde;  
11. Implantar as Cartas de Compromisso para a adoção de medidas pactuadas 

entre governo, servidores e população, a fim de estabelecer responsabilidades, 
projetos e prazos para implantação das ações para promover a melhora da 
saúde e do cuidado das famílias campomagrenses;  

12. Reestruturação da rede de atenção a saúde de Campo Magro de forma 
integrada à rede regional;  

13. Programa de apoio, monitoramento e avaliação do acesso e qualidade das 
ações e serviços de saúde;  

14. Garantir a entrega de medicamentos à domicílio a moradores com mais de 70 
anos;  

15. Implementar Política de Assistência Farmacêutica Municipal, de modo a 
garantir o acesso da população aos medicamentos necessários;  

16. Estabelecer protocolos de distribuição de medicação de alto custo com o 
Minsitério da Saúde, e com a Secretaria Estadual de Saúde na rede municipal 
de saúde, ampliando o acesso aos munícipes que apresentam necessidades 
específicas para o seu cuidado;  

17. Retomar a implantação da Informatização da rede de Saúde com a 
reestruturação de um Sistema Integrado como georeferenciamento e o 
geoprocessamento, com monitoramento dos principais problemas de Saúde da 
população campomagrense;  

18. Criar uma rede inter‐setorial que fortaleça as relações entre a Secretaria de 
Saúde e outras secretarias;  

19. Desenvolver Plano de Trabalho Participativo junto aos conselhos locais, 
assegurando os princípios da humanização e da gestão participativa, no sentido 
de fortalecer a comunicação entre a população e a gestão;  

20. Realizar encontros populares periódicos, com temas específicos da saúde, 
abertos à população; 
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21. Dar continuidade ao processo de educação permanente dos conselheiros de 
saúde;  

22. Criar o Fórum Social da Saúde para divulgação e debate da importância e as 
ações da gestão e do controle social no Município de Campo Magro;  

23. Elaborar mapa de riscos à saúde do município incluindo o risco dos ambientes 
do trabalho e seu entorno;  

24. Retomar a estratégia da vigilância ambiental em saúde, como ferramenta de 
articulação das ações de prevenção, promoção e de educação à saúde;  

25. Estabelecer politica ágil, moderna, qualificada, participativa e transparente para 
as questões que envolvem o licenciamento sanitário às empresas prestadoras 
de serviços;  

26. Organizar o sistema de vigilâncias para o controle do risco a saúde do meio 
ambiente, dos estabelecimentos e empresas que estão sob a responsabilidade 
da Vigilância Sanitária.;  

27. Organizar as vistorias em conjunto às vigilâncias Epidemiológica, Ambiental, 
Saúde do Trabalhador e Educação em Saúde para orientação da população 
sobre os riscos e danos à saúde;  

28. Garantir as ações de controle de doenças endêmicas e epidêmicas, como 
exemplo, a Dengue;  

29. Intersecção real com os recursos da Rede Básica de Saúde, de tal modo que as 
ações de vigilância epidemiológica tenham base nos territórios das unidades, 
com a participação efetiva destas;  

30. Criar uma Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, reunindo técnicos 
dos vários órgãos municipais envolvidos com as ações pertinentes aos grandes 
eixos da saúde ambiental: água, ar, solo, acidentes com produtos químicos e 
acidentes naturais;  

31. Reestruturar o Controle de Zoonoses de forma a atender e atuar nas politicas 
públicas de controle de doenças e agravos relacionados a animais e meio 
ambiente;  

32. Modernizar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde em 100% das 
Unidades do Município na Estratégia de Saúde da Família (ESF), priorizando os 
bairros de maior vulnerabilidade e exclusão social;  

33. Reestruturar e adequar as Unidades Básicas de Saúde para atender as 
necessidades e demandas da população;  

34. Implementar politicas de incentivo para valorização dos profissionais de nossa 
rede assistencial, captando novos e estimular os profissionais que já atuam na 
Rede;  

35. Implementar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), composto por 
nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de apoio à saúde 
mental, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos para 
atuarem junto às equipes nos cuidados das famílias;  

36. Buscar cooperação técnica com o Ministério da Saúde para promover o bom 
funcionamento da rede de serviços, ampliando e qualificando a gestão do 
cuidado do munícipe na rede municipal de saúde;  

37. Ampliar o atendimento em acupuntura e das práticas integrativas e 
complementares de forma integrada na rede de atenção, garantindo e 
ampliando as possibilidades de cuidado com nosso cidadão;  
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38. Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente, da juventude, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das 
pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;  

39. Criar um Espaço de Referência do Idoso com atendimento em reabilitação, 
cuidados diários, capacitação de cuidadores, autoestima, atividades físicas, 
atividades sociais, atividades de trabalho remunerado e voluntariado e de lazer 
de forma integrada à rede de atenção básica;  

40. Implantar o Projeto: “Campo Magro, um Município bom de viver”, com 
enfoque na qualidade de Vida e de promoção como das Academias ao ar livre, 
e projetos de promoção e saúde alinhados às políticas estadual e federal;  

41. Reestruturar a Rede de Prevenção à Violência e Abuso Sexual, recuperando as 
diretrizes da política de proteção às mulheres vítimas de violência;  

42. Reduzir os coeficientes de mortalidade visando o cumprimento do Pacto 
Nacional de Redução da Morte Materna e Neonatal;  

43. Participação ativa nos consórcios, fóruns e câmaras técnicas regionais para a 
pactuação dos recursos; 

44. Fortalecer e ampliar o quadro de especialistas nas unidades de saúde;  
45. Fortalecer e reestruturar os convênios com Hospitais e Clinicas para exames 

ambulatoriais, endoscopia, ultrassonografia, colonoscopia, audiometria, testes 
ergométricos, entre outros;  

46. Ampliar a cobertura de exames laboratoriais nos serviços da rede de atenção à 
saúde;  

47. Retomar a construção da Rede de Atenção Psicossocial com novos dispositivos 
comunitários, prioritariamente os CAPS, adultos e infanto‐juvenis, e reforma, 
ampliação e qualificação dos existentes;  

48. Criar uma política municipal de cuidado integral às pessoas em vulnerabilidade 
devido ao abuso de consumo de substâncias psicoativas, ampliando 
equipamentos com viabilidade técnica e financeira junto ao governo federal. 
 

SANEAMENTO BÁSICO 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

Campo Magro, um Município Planejado 

 

PROPOSTAS 

 

1. Rever e Reformular o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, 
incorporando e integrando as ações, metas, projetos e programas do Plano 
Diretor Municipal de forma integrada e com a participação da sociedade, de 
forma a definir prioridades no presente e planejar o futuro de Campo Magro;  

2. Implantar um Sistema Público de Informações Ambientais Georreferenciadas 
que sirva de subsídio para ações de planejamento contribuindo para o processo 
de ocupação sustentável do Município, em perfeita consonância com as 
políticas de habitação e desenvolvimento urbano e rural;  

3. Realizar um Inventário e auditoria ambiental nos empreendimentos com 
potencial de contaminação e de passivos ambientais, como nas áreas 
contaminadas e degradadas do município;  
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4. Reestruturar o sistema de licenciamento e controle ambiental, garantindo que 
o desenvolvimento do Município se dê de forma sustentável, adequando e 
equacionando seus procedimentos técnicos, administrativos e legais, 
capacitando e ampliando seu corpo técnico, criando um sistema eficiente, 
rápido e qualificado de licenciamento;  

5. Implantar análise e aprovação simultânea e unificada, integrando o 
licenciamento ambiental, urbanístico e construindo o estudo de impacto de 
vizinhança para dar agilidade às análises desses documentos;  

6. Integrar a gestão ambiental, habitacional, urbana e rural, nos planejamentos e 
planos de trabalho de modo a otimizar recursos, inovar e possibilitar o 
intercâmbio técnico e potencializar as políticas públicas destas áreas;  

7. Implantar na administração pública um programa de gestão socioambiental 
sustentável em todas as atividades administrativas e operacionais do governo;  

8. Ampliar as ações de manejo e aproveitamento das águas de chuva nos edifícios 
e comerciais e residenciais iniciando pelos próprios municipais;  

9. Fomentar no Município a geração de fontes alternativas de energia limpa, 
como a energia solar, eólica, biocombustível, através de parcerias com a 
Petrobrás e outras agências nacionais e internacionais;  

10. Implantar na administração pública uma “ecofrota”, com o combustível 
alternativo ao diesel e a gasolina;  

11. Adotar padrões ecologicamente corretos e compras sustentáveis para a 
reforma das atuais construções e de todas as novas obras e equipamentos 
públicos, seja para uso próprio da administração, seja para os Conjuntos 
Residenciais construídos pela administração pública municipal;  

12. Implantar nos núcleos e conjuntos habitacionais programa de regularização do 
abastecimento de água e coleta de esgoto;  

13. Reestruturar tarifa social das contas de saneamento dos usuários de doenças 
crônicas e incapacitantes;  

14. Retomar o Programa e as ações de Controle de Perdas de Água, com 
participação social, paralisadas pelo atual governo;  

15. Ampliar e reestruturar a coleta seletiva no município levando em conta a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos;  

16. Implantar um programa permanente de gerenciamento participativo das áreas 
de mananciais para melhor gerenciar todas as demandas específicas que estas 
áreas exigem;  

17. Priorizar os mananciais com recursos municipais e captar recursos estaduais e 
federais para regularização Fundiária, adaptações de infraestrutura de 
saneamento, ações socioambientais, sanitárias e de educação ambiental;  

18. Ampliar a política municipal de Educação Ambiental para que dê conta de 
atender a todas as faixas etárias, no âmbito da educação formal e não formal e 
que abranja mais segmentos sociais;  

19. Implantar o Sistema de Informações Municipais previsto no Plano Diretor, para 
monitorar a aplicação dos seus instrumentos e avaliar seus efeitos;  

20. Aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade previstos no Plano Diretor de 
Campo Magro visando fazer cumprir a função social do Município e da 
propriedade e combater o uso especulativo de terra e dos imóveis urbanos e 
rurais; 
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21. Aperfeiçoar a política de aquisição e de gestão de áreas públicas;  
22. Assegurar a apreciação e o resultado conclusivo dos processos de novas 

construções, reformas e atividades que estejam com toda a sua documentação 
dentro das exigências legais, em no máximo 60 dias;  

23. Estabelecer parcerias com universidades e demais institutos de ensino e 
pesquisa visando à produção de conhecimento científico e formulação de 
soluções adequadas às políticas públicas urbanas e rurais;  

24. Implementar o planejamento de bairro, como instrumento complementar ao 
plano diretor, tendo como foco o uso dos espaços públicos, os projetos 
específicos para cada local e outros, utilizando estratégias pedagógicas que 
priorizem o exercício de pensar e reinventar o Município;  

25. Construir mais unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida 
com recursos do governo Federal e do governo estadual, priorizando famílias 
com renda de até 3 salários mínimos;  

26. Retomar programa de reurbanização e regularização fundiária, garantindo a 
titularidade da moradia;  

27. Revisar plano local de habitação de interesse social articulando e adequando ao 
Plano Nacional de Habitação;  

28. Produzir sistema de informação habitacional, incluindo informações sobre 
assentamentos precários produção habitacional, banco de recursos para 
habitação e outros, subsidiando o diagnóstico habitacional para a revisão do 
plano local de habitação de interesse social e redemocratizando essas 
informações para a sociedade;  

29. Inserir todas as famílias beneficiadas pelos programas habitacionais 
desenvolvidos pelo município no Cadastro Nacional de Mutuários da Caixa 
Econômica Federal e integrar o cadastro municipal com o Cadastro do Governo 
Estadual;  

30. O plano local de habitação de interesse social (entenda‐se Plano Municipal de 
Habitação) deverá estar articulado e adequado ao Plano Nacional de Habitação 
(PLANHAB) no sentido de atingir metas das intervenções habitacionais para o 
médio e longo prazo;  

31. Priorizar recursos próprios para contrapartida com o objetivo de viabilizar 
novas urbanizações integrais, incluindo produção habitacional necessária, que 
venham a ser definidas no Orçamento Participativo e no Conselho Municipal de 
Habitação;  

32. Elaborar novas tipologias de projetos de habitação de interesse social que 
visem orientar o uso de terra disponível, diminuir custos, melhorar a qualidade 
habitacional e garantir a acessibilidade dos moradores, utilizando conceitos e 
tecnologias ambientalmente adequadas;  

33. Implementar programa de pos‐ocupação nos conjuntos habitacionais e nos 
assentamentos precários urbanizados pela prefeitura, estimulando sua 
autoorganização;  

34. Implementar programa de Assistência Técnica gratuita para associação de 
moradores ou demais promotores de habitação de interesse social;  

35. Garantir a reserva de terras vazias necessárias para produção de habitação de 
interesse social;  
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36. Implementar o Programa Municipal de Redução de Riscos, incluindo o sistema 
de monitoramento de áreas em situação de risco;  

37. Construir canal permanente de interlocução e de trabalho conjunto com o 
Governo Estadual e Federal, visando à produção habitacional no município;  

38. Reconstruir os canais de participação popular na gestão da política 
habitacional, inclusive no âmbito de programas específicos;  

39. Estimular a mobilidade não motorizada e os deslocamentos de curta distância, 
estruturando os sistemas modais a pé, bicicleta e demais modos de propulsão 
humana;  

40. Investir na manutenção das vias urbanas e rurais, aumentando a eficiência dos 
recapeamentos e das operações tapa‐buraco;  

41. Ampliar espaços de pedestres seguros e acessíveis, principalmente as calçadas, 
priorizando ações de acessibilidade;  

42. Promover a excelência do transporte coletivo público, reestruturando‐o de 
forma a racionalizar os deslocamentos no Município;  

43. Promover a qualificação continua do sistema e do órgão de gestão de 
mobilidade urbana e rural no município;  

44. Promover a ampliação do sistema viário com prioridade ao transporte público, 
as ligações de interesse regional e ao desafogamento das vias que operam no 
limite de sua capacidade;  

45. Efetivar a educação permanente e o comportamento seguro no trânsito, 
buscando parcerias para ações no setor com órgãos de outras instâncias, como 
o Detran e o Denatran;  

46. Ampliar a sinalização do Município, colocando e dando maior visibilidade às 
placas com os nomes das ruas;  

47. Estabelecer agenda com demais municípios da região sobre a questão urbana, 
rural e regional, compatibilidade dos planos diretores, elaboração de Plano 
Diretor Regional integrado a um planejamento metropolitano;  

48. Construção de novos vínculos nacionais, internacionais e institucionais através 
de convênios e intercâmbio técnico em políticas públicas. 
 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

QUALIDADE DE VIDA AOS CAMPOMAGRENSES 
 

PROPOSTAS 

 

1. Estimular o desenvolvimento do programa de Agricultura Urbana e Periurbana, 
incentivando a criação de hortas pedagógicas e comunitárias;  

2. Realizar campanhas para comercialização dos produtos de época em diversas 
regiões bairros e comunidades;  

3. Articular e fortalecer a parceria com a vigilância sanitária dos alimentos com o 
objetivo de proporcionar condições adequadas ao consumo humano;  

4. Dar continuidade ao projeto de modernização das feiras‐livres, incluindo a 
ampliação de feiras noturnas;  

5. Criar mecanismos para a compra institucional direta dos produtores da 
agricultura familiar e do comércio local;  
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6. Criar mecanismo para comercialização dos produtores da agricultura familiar e 
dos Orgânicos;  

7. Implantar um Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional com 
ênfase em gastronomia, baseado na implantação de uma cozinha experimental 
para realizar oficinas culinárias, cursos de manipulação de alimentos e de 
empreendedorismo para geração de renda;  

8. Articular intersetorialmente no âmbito do Conselho de Segurança Alimentar ‐ 
COMSEA, para que o crédito e o financiamento da agricultura urbana e 
periurbana incorpore ações de fomento à produção de frutas, legumes e 
verduras visando ao aumento da oferta e ao consequente aumento do 
consumo destes alimentos em nosso município;  

9. Articular e mobilizar os setores público e privado para a adoção de ambientes 
que favoreçam alimentação saudável e adequada;  

10. Disseminar a cultura da alimentação saudável e adequada em consonância com 
os atributos e princípios do Guia Alimentar da População Brasileira;  

11. Estimular ações que promovam escolhas alimentares saudáveis por parte dos 
(as) beneficiários (as) dos programas de transferência de renda; 

12. Criar Feiras de Produtos Orgânicos. 
 

ESPORTE E LAZER 

UMA NOVA ERA E UMA GERAÇÃO SAUDÁVEL 
 

PROPOSTAS 

 

1. Reformar e modernizar os Ginásios de Esportes, com condições para atender a 
jogos intermunicipais;  

2. Organizar o Fórum do Futebol para em conjunto com a Liga de Futebol Amador 
planejar a revitalização, gestão e democratização do uso dos campos, bem 
como a organização de campeonatos municipais em diversas categorias;  

3. Fomentar as escolinhas de futebol no Município criando um processo de 
formação esportiva da base até o profissional, garantindo a participação 
feminina neste Processo;  

4. Buscar parceria com clubes e iniciativa privada para manter equipes esportivas 
de alto rendimento, priorizando algumas modalidades, bem como, criar as 
categorias de base correspondentes integrado ao trabalho de formação 
esportiva;  

5. Estruturar plano de reforma e modernização dos ginásios existentes no 
Município e prever a criação de Centro de Desenvolvimento do Esporte;  

6. Realizar campeonatos e festivais de modalidades, considerando os diversos 
interesses esportivos e os diferentes níveis de habilidades dos praticantes;  

7. Potencializar o uso das escolas como equipamento base para formação 
esportiva e prática do lazer;  

8. Criar, em parceria com a área da saúde, programa de práticas corporais e de 
lazer com vista à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida; 

9. Implementar política de valorização dos esportes radicais com ênfase para o 
Skate;  
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10. Reestruturar o Projeto de Lazer existente, buscando integração com as ações 
desenvolvidas nas escolas e unidades de saúde, incentivando a organização das 
manifestações culturais e esportivas das próprias comunidades;  

11. Estruturar calendário de eventos, promovendo, em parceria com a iniciativa 
privada e organizações da sociedade civil eventos esportivos e festas populares. 
 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ECONÔMICO 

 

PROPOSTAS 

 

1. Atrair e reter empresas criadoras de emprego de alto valor agregado, por 
exemplo, empresas do setor de Tecnologia da Informação, em especial o 
segmento de software, aproveitando a proximidade física e possibilidade de 
convênios com o Governo Estadual e Federal; 

2. Incentivar micro e pequenas empresas a participarem das licitações municipais;  
3. Promover o desenvolvimento descentralizado pelo Município, apoiando o 

associativismo;  
4. Desburocratizar processos para facilitar a criação de negócios e 

empreendedorismos criando um Sistema Integrado de Licenciamento;  
5. Rever e Reestruturar o Plano Municipal de Turismo, para que este inclua as 

mais diversas áreas do setor, como o turismo ambiental, cultural, histórico e de 
negócios, atraindo investimentos para o centro de convenções;  

6. Ampliar e qualificar o mercado de trabalho nas diversas atividades que 
integram a cadeia produtiva do turismo;  

7. Facilitar acesso de empresas, microempresas e empreendedores individuais ao 
crédito e microcrédito, mediante apoio na elaboração projetos e mecanismos 
de Desburocratização;  

8. Assessorar a constituição e consolidação de pequenos empreendimentos 
populares, redes ou arranjos produtivos, associações de empreendedores 
populares de acordo com os perfis comerciais dos bairros;  

9. Criação da Lei de Inovação Municipal fomentando a criação de um Banco 
Municipal de Patentes;  

10. Fomentar a criação e desenvolvimento de micros e pequenas empresas de base 
tecnológica;  

11. Gerar mais e melhores empregos, priorizando a atração e a retenção de 
investimentos de setores de alta tecnologia e de empresas geradoras de 
emprego de alto valor agregado;  

12. Aprimorar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda em todas as suas 
linhas de ação;  

13. Divulgar e promover a utilização das linhas de investimento disponíveis no 
Proger/FAT ‐ Programa de Geração de Emprego e Renda do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (micro e pequenas empresas, capital de giro, médios e grandes 
empreendimentos, construção civil, exportação e inovação e difusão 
tecnológica);  
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14. Desenvolver programas de qualificação profissional que dialoguem com a 
vocação econômica do Município e com os novos setores que se pretendem 
atrair; 

15. Fomentar a criação de empreendimentos econômicos;  
16. Criar programa em parceria com instituições do terceiro setor, universidades,  

federal e estadual que possa oferecer infraestrutura para as cooperativas e 
associações de catadores do município, programas de capacitação e 
profissionalização, estudos, pesquisas e tecnologias sociais para o 
fortalecimento da categoria, assim como qualificação técnica e inclusão digital. 
 

JUVENTUDE 

AÇÕES NA ÁREA SOCIAL E DE CIDADANIA 

 
PROPOSTAS 

 

1. Elaborar o Plano Municipal de Juventude, que dará as diretrizes para as 
políticas públicas realizadas;  

2. Construir o Mapa da Juventude da cidade para compor um diagnóstico sobre a 
situação dos jovens do município e entender os principais aspectos de 
vulnerabilidade e demanda juvenil;  

3. Criar um amplo Plano de Qualificação Profissional para a juventude que 
aumente o acesso ao ensino superior e técnico de qualidade, assegurando 
capacitação e encaminhando para o emprego;  

4. Criar o “Projeto Vai Juventude”. Um edital que premia iniciativas individuais e 
coletivas de jovens nas áreas de cultura, esporte, lazer e educação;  

5. Implementar programas que articulem políticas de transferência de renda, 
formação profissional e acesso a políticas públicas de cultura, esporte e lazer;  

6. Incentivar a participação política da juventude, fomentando a criação de 
grêmios e outras formas de associação. Garantir a representação da juventude 
nos conselhos do Município, e reestruturar o Fórum da Juventude;  

7. Fomentar a participação e a interação da juventude nos espaços digitais, como 
o Orçamento Participativo Digital, o Portal Municipal e o acesso as redes 
sociais;   

8. Fortalecer as políticas de segurança que incorporem as especificidades da 
juventude na prevenção, na interação com os operadores de segurança pública 
e no combate qualificado à violência, garantindo ao jovem o seu 
desenvolvimento saudável e seguro;  

9. Ampliar e fortalecer as políticas de combate à discriminação e valorização da 
diversidade com recorte de gênero, etnico‐racial e de diversidade sexual;  

10. Difundir informação e educação na área de direitos humanos como forma de 
contribuir para a construção de uma cultura para a paz e promoção dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais;  

11. Propor políticas e diretrizes que orientem a promoção dos direitos humanos, 
criando e apoiando projetos, programas e ações com tal finalidade;  

12. Promover e fortalecer o espaço participativo e de interlocução com a sociedade 
civil;  
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13. Elaborar de forma participativa o Plano Municipal Integrado de Direitos 
Humanos, contendo os planos municipais integrados de políticas por setores. 
 

COMBATE À DISCRIMINAÇÃO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE 

 
PROPOSTAS 

 

1. Construir um diagnóstico municipal com realização de pesquisa, incluindo 
levantamento de informações sobre o perfil social das vítimas de violência;  

2. Organizar sistema de informações e banco unificado de dados sobre violência 
doméstica, juntamente com as áreas da saúde e da segurança;  

3. Elaborar um Plano Municipal de Políticas Públicas Inclusivas a partir da pesquisa 
realizada dos produtos das Conferências de 2009 e 2016 e, principalmente, das 
propostas aprovadas nestas Conferências; e construir indicadores para 
acompanha‐lo e avalia‐lo periodicamente;  

4. Garantir a assistência integral às pessoas que sofrem violência doméstica e 
sexual, aprimorando, ampliando e consolidando a rede de serviços 
especializados de atendimento em situação de violência, em parceria com 
outros poderes e órgãos públicos;  

5. Capacitação de funcionários das várias áreas: operadores(as) de direitos, da 
segurança pública, da assistência social, da saúde e da educação para o 
enfrentamento à violência contra as mulheres, ao tráfico de mulheres e 
meninas e à exploração sexual, garantindo a notificação compulsória e 
assegurando que os dados sejam registrados para o acompanhamento e o 
monitoramento pelo município;  

6. Promover a prevenção da violência contra a crianças, jovens e adultos  por 
meio de campanhas socioeducativas e do estímulo à estruturação de redes 
comunitárias de solidariedade;  

7. Investir na elevação da escolaridade e na qualificação e formação profissional, 
garantindo igualdade de acesso aos programas de qualificação que não 
reproduzam o confinamento das pessoas discriminalizadas;  

8. Desenvolver políticas ativas frente ao mercado de trabalho com a finalidade de 
estimular o aumento da taxa de atividade feminina, de formalização dos 
empregos e da ocupação de postos executivos e de comando, promovendo a 
igualdade salarial na articulação de ações com o empresariado e o movimento 
sindical;  

9. Reduzir os coeficientes de mortalidade, visando o cumprimento do Pacto 
Nacional de Redução da Morte Materna e Neonatal;  

10. Garantir nas escolas públicas e fomentar nas particulares a educação não 
sexista, não racista, não homofobia, que se discuta amplamente as questões de 
gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência e sexualidade, por meio de 
formação permanente e do estímulo às(aos) educadoras/es para trabalhar 
esses aspectos, utilizando, material didático adequado; 

11. Reduzir significativamente o índice de analfabetismo;  
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12. Incrementar o trabalho de educação sexual nas escolas, investindo nos(as) 
adolescentes para tornarem‐se multiplicadores sobre prevenção à DST/AIDS e 
gravidez não planejada;  

13. Realizar um conjunto de ações com o objetivo de conscientizar sobre a 
necessidade de superar o sexíssimo e preconceitos veiculados através de vários 
agentes e produtos culturais e de entretenimento;  

14. Proporcionar condições reais para a participação das mulheres em espaços de 
decisão, como por exemplo, viabilizando monitoria para as crianças nas 
plenárias do Orçamento Participativo e Conferências de Políticas Públicas;  

15. Promover campanhas publicitárias que busquem eliminar discriminações e 
abordagens estereotipadas sobre as pessoas; 

16. Zelar pela utilização da linguagem inclusiva em materiais públicos;  
17. Zelar pelas imagens veiculadas pela Prefeitura para não reproduzam 

estereótipos de gêneros;   
18. Promover ações de capacitação e fortalecimento das políticas ao público 

GLBT(Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais);  
19. Criar no governo o Grupo de Trabalho (GT) com membros de todas as 

secretarias, para desenvolver ações de superação das desigualdades raciais, 
com reuniões periódicas;  

20. Desenvolver o fórum de discussão sobre a questão racial e suas políticas, que 
seja permanente e que englobe as questões de gênero e geração; 

21. Implementar o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 
22. Participar do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial 

(FIPIR);  
23. Mapear e promover os atos necessários ao Tombamento de Sítios e 

Documentos de importância histórica para a população negra com preservação 
das manifestações religiosas e culturais afro brasileiras;  

24. Apoio a atividades ligadas à expressão da cultura de rua, rapper, e atividades 
ancestrais e genuinamente brasileiras como a capoeira, samba de roda, folia de 
reis, entre outras;  

25. Contribuir na construção da Identidade social, econômica e cultural que dê 
visibilidade a presença da População Negra no Município, bem como os 
símbolos originários da Cultura Afro Brasileira;  

26. Garantir representação e visibilidade dos grupos raciais e étnicos nas 
Campanhas e atividades de Comunicação do governo; 

27. Realizar Programas Institucionais e Campanhas de Combate ao Racismo;  
28. Criar um programa de combate à violência racial com foco especial para 

atender à discriminação imposta contra a juventude negra. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

INCLUSÃO SOCIAL IGUALITÁRIA 

 

PROPOSTAS 

 

1. Criar um programa que articule as políticas sociais em uma ação integrada e 
efetiva, priorizando a intervenção nas regiões com maior vulnerabilidade e 
risco social;  

2. Dar continuidade à implantação de Centros de Referência de Assistência Social 
‐ CRAS, nas áreas com maiores indicadores de vulnerabilidade e risco social do 
Município;  

3. Buscar recursos para criação de dois CREAS (Centro de Referência de 
Especialidades na Assistência Social);  

4. Potencializar a execução da Política de Assistência Social, investindo e 
ampliando a política de busca ativa de famílias em situação de risco social e 
extrema pobreza e as inserindo em serviços e programas de proteção básica e 
especial, articulados através dos CRAS e CREAS;  

5. Garantir a Formação continuada das(os) profissionais da Assistência Social e a 
implementação gradativa de Plano de Cargos e Salários, visando à qualificação 
dos Serviços oferecidos;  

6. Integrar as ações dos CRAS e CREAS com os Serviços de Saúde no Território, 
visando encaminhamentos aos serviços e programas de Reabilitação Social, 
Saúde da Família e de Internação Domiciliar dentre outros;  

7. Implantação de Programa Famílias Acolhedoras, em preferência ao 
acolhimento institucional de crianças e adolescentes;  

8. Ampliar gradativamente os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência e famílias, buscando ampliar os espaços de convívio e de prevenção 
às situações de risco pessoal e social;  

9. Equipar e informatizar os Serviços de Assistência Social para implantação de 
ações de vigilância sócioassistencial e produção de indicadores, que garantam o 
planejamento das ações e identificação e prevenção das situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos;  

10. Rever a legislação municipal adequando os programas, serviços, projetos e 
benefícios e a política de convênios de acordo as diretrizes e normativas 
governamentais;  

11. Promover a modernização tecnológica, visando a melhoria das condições de 
trabalho e a qualificação do atendimento e acolhimento das pessoas e famílias;  

12. Desenvolver em conjunto com a Secretaria de Saúde, Programação de 
Prevenção e Tratamento ao uso de álcool e drogas, bem como orientação e 
acompanhamento familiar, em grupos de apoio. 
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ESTAS PROPOSTAS NÃO TERMINAM AQUI 

COMEÇA COM UM MUNICÍPIO MELHOR 

COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
 
 
 
 
 
 


