Avaliação Anual do Planejamento Estratégico

O que é o CAMPO MAGRO 2030?
É um Planejamento Estratégico, para um período de 10 anos, de 2020 a 2030,
tendo como premissas as metas e eixos globais da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, o qual contém o conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e que o objeto tenha conexão direta com a
tipicidade do Município de Campo Magro.
Sua função é subsidiar os próximos Planos Plurianuais (2022 á 2025 – 2026 á
2029) e consequentemente todas as peças orçamentárias vindouras – LDO e LOA.

Foi desenvolvido com base nos EIXOS

Lei 1126/2020
 No dia 29 de Março de 2020, foi
publicada a Lei do Planejamento Estratégico
Campo Magro 2030 e seus anexo

 Planejamento de 10 anos – de 2020 a
2030 – para a Cidade de Campo Magro
 Deverá ser avaliado anual – 2021, 2022,
2024, 2025, 2027, 2028 e 2030
 E será revisado a cada 3 anos. 2023 –
2026 - 2029

Metodologia
Na avaliação não será alterado formato inicial do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAMPO
MAGRO 2030, somente na revisão, em 2023, é que poderemos fazer as alterações no
Planejamento.
Nesta avaliação apresentaremos a atual situação das propostas, que serão apresentadas
por tema.
Os participantes poderão fazer seus questionamentos pelo Facebook ou presencialmente
por escrito, no final da apresentação abriremos para as perguntas.

O Planejamento é composto dos seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistência Social
Agricultura e Abastecimento
Administração e Governança
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Indústria, Comércio e Trabalho
Obras Públicas
Saúde e Bem Estar
Segurança Pública
Turismo
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

PROPOSTA
Implementar uma unidade pública
de atendimento à juventude com
programação contínua
envolvendo cultura, esporte, lazer,
capacitação e empregabilidade.
Espaço acessível para a
convivência de adolescentes e
jovens em caráter de formação
cidadã.

AVALIAÇÃO 2021
A Prefeitura Municipal, em parceria com o CMDCA, viabilizou a proposta através da
ação “Construção de espaço multiuso destinado prioritariamente ao público
adolescente”, conforme o disposto nas Resoluções nº 16/2020, nº 17/2020 e nº
01/2021 do CMDCA, com aporte de recursos no montante de R$ 400.000,00. A
proposta está prevista no Plano de Ação e Aplicação do CMDCA para o ano de 2021 e
nas peças orçamentárias municipais.

PROPOSTA
Adquirir veículo para o Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS para o atendimento e
acompanhamento de famílias em vulnerabilidade
social.

AVALIAÇÃO 2021
Proposta concluída com recursos advindos do Índice de Gestão
Descentralizada – IGD do Programa Bolsa Família. Adquirido veículo
Volkswagen Gol, para utilização da Proteção Social Básica.

Construir sede própria para o Centro de Referência Proposta em estágio de mobilização de recursos. Já dispõe de terreno
Especializado de Assistência Social – CREAS.
e o projeto encontra-se concluído.
Ampliar e reformar as sedes do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
destinado a crianças e adolescentes.

Realização de manutenção predial contínua, além de estudo de
viabilidade para ampliação e reforma das sedes do SCFV Piá
Ambiental e PETI Rural, destinados ao atendimento de crianças e
adolescentes.

PROPOSTA
Implementar programa municipal de aprendizagem, destinado a
adolescentes e jovens, de modo a estimular a capacitação
profissional, a conquista do primeiro emprego e a ampliação das
oportunidades de vida dessa população.

AVALIAÇÃO 2021
Proposta em estudo de viabilidade.

Estabelecer parcerias e convênios com universidades e
Proposta em articulação junto a instituições de ensino
instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de
superior.
pesquisa e extensão no âmbito da assistência social, com impacto
nas famílias em risco e vulnerabilidade.

PROPOSTA
Firmar consórcios metropolitanos para afiançar
segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias em
processo de afastamento temporário do núcleo
familiar e/ou comunitário, casos que constituem
serviços de proteção social especial de alta
complexidade.
Ampliação da divulgação dos serviços, programas e
benefícios que estão no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social.
Criar lei de incentivo fiscal destinada ao apoio e
financiamento de projetos no campo da Assistência
Social.

AVALIAÇÃO 2021
Proposta em fase de articulação entre os prefeitos da Região
Metropolitana de Curitiba, para viabilização de consórcio
multifinalitário envolvendo a área da Assistência Social.

Proposta em desenvolvimento junto à gestão da Assistência Social,
através da elaboração de materiais informativos sobre o acesso a
serviços, programas e benefícios, além de portal de informações
atualizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal.
Proposta em estudo de viabilidade.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Ampliação da arrecadação dos fundos
municipais vinculados à assistência
social por meio de campanhas de
destinação fiscal junto a servidores
municipais, munícipes e empresas.

Proposta concluída em 2020 através da campanha municipal “Não Vá Embora,
Leãozinho”, numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o CMDCA. Está prevista
continuidade para o ano de 2021 por meio da ação “Lançar campanha municipal de
destinação do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente”, presente no Plano de Aplicação do CMDCA com aporte de R$
12.000,00, consoante a Resolução nº 16/2020 do CMDCA. A campanha de 2020
esteve focalizada nos contribuintes pessoas físicas e obteve arrecadação de quase
R$ 240.000,00, que foram destinados a projetos e ações voltados exclusivamente ao
atendimento do público infanto-juvenil de Campo Magro. Em 2021, o planejamento é
estender o público-alvo de modo a fortalecer e ampliar a mobilização de recursos.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implementar Centro de Convivência da Pessoa
Em estágio de reforma e ampliação do Centro de Eventos, local
Idosa com atividades de cultura, esporte, lazer e livre destinado às atividades do SCFV voltado à população idosa.
exercício dos direitos desta população.
Promover diagnóstico socioterritorial para mapear
Proposta de mapeamento socioterritorial voltada a diagnóstico do
etnias e grupos minoritários de modo a desenvolver público infanto-juvenil prevista no Plano de Ação e Aplicação dos
políticas públicas específicas.
recursos do FMDCA para o ano de 2021, com aporte de R$ 20.000,00.
Há também previsão de ações continuadas de mapeamento
populacional embasada em dados sistematizados pelos programas da
Assistência Social.

PROPOSTA
Fortalecer a criação e o desenvolvimento de
associações de moradores e grupos da sociedade civil
organizada para o empoderamento da população e
consolidação do controle social.
Criação de programa municipal para atendimento aos
migrantes e refugiados com estratégias para a inclusão
social desse público e a garantia dos seus direitos
fundamentais.
Implementação do Programa Família Acolhedora no
município, abrangendo situações de alta complexidade.

AVALIAÇÃO 2021
Proposta em estágio de planejamento das ações estratégicas
para a implementação. Previsão de mapeamento e assessoria
para associações de moradores.
Proposta em estágio de planejamento.

Proposta em estágio de estudo de viabilidade, sendo
acompanhada pelo Ministério Público.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover cursos de qualificação
profissional para adolescentes
em risco e vulnerabilidade
social.

Proposta em andamento através de contrato firmado junto ao SENAI-PR, por meio de
recursos provenientes de Deliberação do CEDCA-PR, no montante de R$ 70.000,00 para
realização de cursos de qualificação profissional nas áreas: mecânica básica e operador
de computador. Os cursos serão destinados aos adolescentes, num total de até 140 vagas.
O contrato encontra-se suspenso temporariamente em virtude da pandemia de Covid-19.
Proposta complementar a ação inaugural desse documento.

Implantar espaço de
convivência para jovens entre
14 e 18 anos, prioritariamente
jovens em situação de
vulnerabilidade
Implantar o Núcleo de
Atendimento a Mulher – NAM

Proposta em estágio de planejamento.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Criação de programa municipal de erradicação da fome. Proposta em estudo de viabilidade. Atualmente, as ações de
(Incluído pela emenda 003/2020)
combate à fome são realizadas por meio do Programa Armazém
da Família, Programa Compra Direta e Programa de Aquisição
de Alimentos, realizados em parceria com a Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento.

PROPOSTA
Desenvolver políticas
públicas voltadas à
agropecuária

AVALIAÇÃO 2021
Em execução

A Prefeitura junto ao Estado está trabalhando para a reestruturação da EMATER em nosso
município, que hoje está fechada por conta da pandemia. O técnico extensionista está
trabalhando em home office.
Está sendo criado a lei para desenvolver o conselho de desenvolvimento rural em nosso
município.

O levantamento socioeconômico será realizado com os dados da SEAAB, SEFAZ, e também
com o senso do IBGE, a ser realizado em 2022.
Viabilizar um programa de
segurança na área rural

O CONSEG no Município desenvolveu um trabalho de criação de grupo no “whatsapp”:
Interior em alerta.
Existe a patrulha rural no nosso município e através da Secretaria de Segurança (SESEP),
está sendo desenvolvido o sistema de monitoramento por câmeras em todas as principais
entradas e saídas do município.

PROPOSTA
Ampliar as melhorias nas
condições de
infraestrutura na área
rural

AVALIAÇÃO 2021
A secretaria de obras já executou mais de 100km de alargamento nas principais ruas de acesso
ao interior, e as melhorias e manutenções continuam sendo executadas.

O Projeto de asfalto para o interior - os recursos para execução estão sendo viabilizados com o
Governo do Estado. Na Rua João Jacob Manfron Neto, serão 8km de asfalto e 6 km de pedras
irregulares. Na Rua Úrsula Ercole Cumin serão 5 km de pedras irregulares e na Estrada do
Juruqui mais 5 km de pedras irregulares.
Empresas privadas estão levando ao interior, por meio de fibra óptica, uma internet de boa
qualidade. A operadora TIM instalou uma antena que disponibiliza sinal telefônico para as
comunidades do interior. Há necessidade que seja ampliado o sinal, pois ainda existem algumas
comunidades que não estão sendo atendidas.
Os tratores e implementos agrícolas passaram por uma reforma geral e recebem manutenção
periódica. O município recebeu um trator agrícola, uma roçadeira articulada e um conjunto de
concha frontal, através de emenda parlamentar, que auxiliam nas roçadas da malha viária rurais.

PROPOSTA

Melhorar o acesso ao
mercado

AVALIAÇÃO 2021

Está sendo executado o projeto de implantação de um mercado (sacolão) para a venda de
produtos da agricultura familiar, o qual será administrado por associação ou cooperativa.
Está sendo executado o trabalho de conscientização com os agricultores, sobre a importância
da utilização do selo nacional da agricultura familiar e também da utilização dos rótulos em seus
produtos, identificando sua propriedade para a rastreabilidade do produto.

Está em desenvolvimento a arte da logomarca (selo), para que seja usada nos produtos
produzidos na agroindústria comunitária da Casa do Agricultor.
Está sendo desenvolvido um chamamento público para disponibilizar alguns espaços para a
realização de feiras.

PROPOSTA
Promover o fortalecimento
organizacional

AVALIAÇÃO 2021
Já está acontecendo as reuniões nas comunidades rurais, para ajudar na organização de
associações, em parceria com a Sanepar, com a finalidade de administrar as redes de
abastecimento de águas comunitárias e também o trabalho contínuo dessas organizações.
Foi executado o projeto Fornada de Talentos, através da Associação de Produtores
Orgânicos (AGRORE), onde o município foi contemplado com vários equipamentos para a
agroindústria comunitária da Casa do Agricultor.

PROPOSTA
Preservar os recursos
naturais e hídricos/
conservação do solo

AVALIAÇÃO 2021
Projeto a ser desenvolvido entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental, para conscientizar e orientar os agricultores, moradores e
proprietários de áreas rurais do nosso município.
Foi criado o Projeto Terra Forte Campo Magro, onde o município disponibilizou aos agricultores
uma quantidade de calcário para incentivar a utilização da correção de solo. Também já está
sendo desenvolvido um projeto, onde será disponibilizado sementes de adubação verde, para os
períodos de entressafra. O Município executou a reforma de uma plantadeira de grãos, a qual
está a disposição dos agricultores para a realização de plantio direto, contribuindo para
conservação do solo.
A Emater está a disposição para o preenchimento do CAR (Cadastro Ambiental Rural) para os
produtores rurais.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Qualificar mão de obra Diversos cursos são realizados pela Coordenadoria da Agricultura familiar em parceria com o
e desenvolver o
SENAR. São realizados dias de campos, seminários, visitas técnicas em propriedades rurais.
fomento a renda no
campo
Serão realizados cursos em parceria com a Secretaria de Turismo e Secretaria de Indústria e
Comércio e Trabalho, para os agricultores e empreendedores do município.
CONCLUÍDO: Implantação da máquina de lavar hortifruti na comunidade Meia Lua dos Freitas,
que está a disposição dos agricultores. Está em planejamento atender mais duas comunidades
com o projeto de lavadores comunitários de hortifruti.
Está em planejamento abrir a Casa do Agricultor em parceria com a Secretaria de Turismo para
que os agricultores possam expor e comercializar seus produtos nesse local, nos finais de
semana.
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em execução.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Intensificar os serviços Atualmente vemos a necessidade de assistência técnica aos agricultores, o município através da
de Assistência técnica Emater está atendendo em home office, devido a pandemia . São realizados dias de campo, visitas
e extensão rural
técnicas e encontros dos produtores rurais para que possam buscar tecnologias e práticas de
soluções.
Capacitar o agricultor
Projeto que será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
para uso correto de
Secretaria de Saúde e SENAR, para a conscientização do uso correto dos Epi´s e descartes de
agrotóxicos
embalagens de agrotóxicos que será realizado nas propriedades rurais, escolas municipais e
estaduais.
Investir em pesquisas e A Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceira com a Emater, empresas privadas e
novas tecnologias para produtores rurais buscam tecnologias de plantio, onde são realizados dias de campo com os
a agricultura
produtores para a troca de conhecimentos e informações.
Implantar sede própria Há um decreto de desapropriação da área, aguardando a finalização do processo.
do Programa Armazém
da Família.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Expandir os serviços
O Município tem em operação cinco tratores em pleno funcionamento, em 2017 era apenas um
de máquinas agrícolas trator.
(Patrulha Agrícola)
Estão disponíveis na Casa o Agricultor, para uso dos produtores locais, vários implementos
agrícolas: calcareadeiras, plantadeiras para plantio direto; terraceador - para a construção de
curvas de nível; carretinhas; rotativa; subsolador; grades niveladoras e aradoras.
O Município recebeu um trator, uma roçadeira articulada e um conjunto de concha frontal, para
contribuir com a patrulha agrícola mecanizada. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento está
em busca de recursos para renovação dos equipamentos.
Programa de
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento junto a Coordenadoria da Agricultura Familiar já
revitalização da cultura executou e está em busca de novos cursos de aperfeiçoamento no manejo do morango e também
do morango
orientando os produtores para o uso de práticas de controles biológicos, com a finalidade de
diminuir o uso de agrotóxicos..
Desenvolver o
Está sendo viabilizado um programa de conscientização, orientação e adoção de novas práticas
programa irrigação
no uso de irrigação, para que o desperdício da água seja menor para obter um melhor
aproveitamento e buscando recursos para implantar um projeto de uso de irrigação em queda de
nível natural.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Intensificar o programa Em execução. Programa já existente no município para os produtores de bovinos.
de inseminação
artificial
Executar a Adequação
e Conservação de
Estradas Rurais

Este trabalho está sendo executado pela Secretaria de Obras em parceria com Secretaria de
Agricultura, a qual desenvolveu o Programa Porteira para Dentro, pois este é um dos fatores mais
importantes da área rural do município , que afeta diretamente a qualidade de vida dos nossos
moradores e produtores rurais,
Fomentar o PRONAF - Através da Secretaria Municipal de Agricultura é realizada a aproximação da instituição financeira,
Programa Nacional de com os agricultores, orientando e incentivando a aplicação dos recursos de forma coerente as
Fortalecimento a
necessidades das suas propriedades.
Agricultura Familiar
Desenvolver projeto de Em planejamento. Desenvolver programas de capacitação para os agricultores, sobre uso
Saúde e Segurança do adequado e seguro de agrotóxicos e também a forma correta de utilização dos Epi´s, prevenindo a
Trabalhador Rural
contaminação e desenvolvimento de doenças.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Criar o SIM – Serviço de
O SIM municipal está em andamento com várias Secretarias envolvidas para que seja formado
Inspeção Municipal para
o consórcio intermunicipal do SIM, através do programa PRÓ-METROPOLE.
produtos de origem animal.

Desenvolver Programa de
Incentivo à Agricultura
Familiar
Criar programa de Incentivo
a Produção Orgânica
Ampliar apoio a
Ovino/Caprino cultura
Criação de hortas
comunitárias

Dentro dos programas PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar), o município faz a compra direta dos produtos dos agricultores
locais para a merenda escolar e instituições.
Priorizar que a merenda escolar do município seja contemplada com o máximo possível de
produtos orgânicos produzidos pelos produtores locais.
São realizados cursos em parceria com o SENAR a respeito de Ovino/Caprino cultura, e o
município tem a disposição dos produtores rurais assistência técnica.
Foi desenvolvido e apresentado na SEAB ( Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado), o projeto de ampliação da primeira horta comunitária do Jardim Bom Pastor, parceria
entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria da Educação deste Município.

PROPOSTA
Desenvolver o Programa de
Compensação por Serviços
Ambientais
Fornecer Apoio às
Organizações de
Produtores e a
Comercialização

AVALIAÇÃO 2021
Projeto a ser desenvolvido entre a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental do Município.
O Município sempre busca recursos e foram cadastrados vários projetos. Em parceria com uma
das instituições de produtores, o Município foi contemplado com equipamentos para a
agroindústria da Casa do Agricultor.
Parceria com os agricultores e associações nos programas PNAE e PAA, e também está em
desenvolvimento o projeto da feira livre para os agricultores.
O Projeto do Sacolão de Campo Magro já foi cadastrado, analisado e aprovado pela Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento. Está aguardando assinatura do convênio para a
reforma e reestruturação do espaço, que será disponibilizado através de chamamento público a
associação ou cooperativa para que nossos produtores possam ter esse espaço para a venda
de seus produtos.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Desenvolver a Integração Lavoura Pecuária Projeto para ser desenvolvido em parceria com os produtores, EMATER,
e Floresta (LPF)
IAPAR, ADAPAR e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, para
que se torne prática de uso coletivo, obedecendo todas as técnicas deste
novo formato de produção.
Regularizar áreas rurais para famílias baixa Projeto em andamento com mais de 200 propriedades cadastradas, sendo
renda
que 100 delas já estão com o levantamento topográfico em andamento.
Termo de Cooperação já assinado com o IAT (Instituto Água e Terra), para a
continuação do projeto.
Substituir e construir novas pontes na área Já está sendo viabilizada através de parceria com o DER, a construção de
rural.
duas pontes.
Garantir a coleta seletiva e a coleta de lixo
O município tem a coleta dos resíduos de lixo comum, e de recicláveis, os
comum em todas as áreas rurais do
dias e rotas estão disponíveis no site da Prefeitura.
município; eliminar o uso das lixeiras
Com a revisão do Plano Diretor será estudado a possibilidade de adequação
comuns e caçambas coletoras. (Incluído
com relação a coleta de resíduos na região rural.
pela emenda 004/2020).

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Aperfeiçoar o processo de monitoramento e
Em execução
avaliação da administração, utilizando indicadores
Através das mídias sociais e indicadores utilizados nos próprios
de políticas públicas disponíveis para a
departamentos. Pesquisas Administrativas (Caixas de Sugestões).
população.
Em execução
Tornar públicas, transparentes, abertas e
Disponibilização de todas as informações no site, Portal da Transparência,
acessíveis as informações, os dados, os planos e
Diário Oficial e Comunicação através das Redes Sociais e Informativos
os indicadores da administração municipal.
impressos.
Em execução
Cultivar um ambiente propício para o
Implantação do Georreferenciamento, que irá integrar toda a
desenvolvimento da inovação na gestão pública. administração e o munícipe.
Investimento no T.I.

PROPOSTA
Planejar a consolidação e utilização eficiente dos
mecanismos de “cidade inteligente” e suas inovações,
integrando usuários, entidades, academia, iniciativa
privada e o Poder Público Municipal.
Implantar o governo eletrônico, maximizando a interação,
pela internet, com os cidadãos e empresas, visando a
prestação e assistência on-line de todos os serviços
oferecidos, com registro e resposta de solicitações
diretamente pelos órgãos e entidades da administração
municipal e supervisão da Ouvidoria Municipal.
Atuar de forma sistêmica na modernização da
Administração Pública Municipal, em especial na
infraestrutura tecnológica e no aperfeiçoamento de
processos internos.

AVALIAÇÃO 2021
Em execução
O município iniciou em 2021 a implantação do
Georreferenciamento, que irá integrar toda a administração e o
munícipe.
Investimento em torno de 1 Milhão de reais em tecnologia.
Em execução
Em conjunto com a Implantação do Georreferenciamento.
Investimento na informática, softwares e máquinas.

Em execução
o Projeto Base de Licitação para Compra de novos computadores.
Criação de Protocolos novos.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Simplificar etapas e utilizar ferramentas
informatizadas, visando maior agilidade e
transparência nos relacionamentos entre a
Administração Pública e os cidadãos.

Em execução
Implantação do Georreferenciamento.
Informatização da Prefeitura- “Prefeitura Digital”.

Realizar a constante capacitação dos servidores,
visando a melhoria da gestão e dos serviços
prestados à sociedade.

Em execução
Continuamente, a Prefeitura Municipal de Campo Magro tem investido
na capacitação dos Servidores em todas as Áreas da Administração
Pública.

Incentivar o envolvimento ativo do cidadão com a
Em execução
gestão municipal, online e presencialmente, através
O envolvimento ativo do cidadão e a gestão municipal vem sendo
de uma política de dados abertos, plataformas de
realizado constantemente através das Audiências Públicas presenciais,
discussão, ouvidorias on-line, criação coletiva de
audiências via Google Meet, reunião de conselhos, pesquisas de
aplicativos e serviços digitais e também por meio
opinião pública e nível de satisfação para com os serviços prestados.
das estruturas formais já existentes de participação.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Em execução
Reforçar a compatibilidade entre a
A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa está constantemente em interação
execução orçamentária e o
com a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal de Planejamento
planejamento.
para assim assegurar a realização do exumo proposto.
Assegurar o equilíbrio orçamentário e
Em execução
financeiro, perseguindo a modernização A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa está constantemente em interação
da gestão fiscal, aprimorando a
com a Secretaria Municipal da Fazenda e também com a Secretaria Municipal de
prevenção e a mitigação de riscos fiscais. Planejamento, para assim monitorar e assegurar a realização do mesmo.
Conscientizar servidores e cidadãos em Em execução
relação à importância e benefícios da
Implantação do Nota Campomagrense.
responsabilidade fiscal.
Valorização do nosso comércio.
Otimizar a gestão administrativa e
financeira, promovendo forte esforço
para melhoria da qualidade do gasto.

Em execução
A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa está constantemente em interação
com a Secretaria Municipal da Fazenda, para assim monitorar e assegurar esta
melhoria.

PROPOSTA
Intensificar ações para que os gastos com
custeio sejam adequados e proporcionais ao
bom funcionamento do serviço público.

AVALIAÇÃO 2021
Em execução
A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa está constantemente em
interação com a Secretaria Municipal da Fazenda, para assim monitorar e
assegurar esta melhoria.
Treinamento e formação aos servidores.
Em execução, a qual será possível com a reestruturação da Rede Lógica.

Disponibilizar conexão à internet de alta
velocidade nos prédios públicos.
Adaptar os espaços da prefeitura de modo a Em execução, bem como as Reformas e Adequações realizadas nos
atender às normas de acessibilidade, bem
Espaços Públicos.
como tornar inclusivos os meios de
comunicação da prefeitura através de
intérpretes de libras, audiodescrição e demais
meios/ secretaria de gestão administrativa.

PROPOSTA
Implantar a ouvidoria gratuita 156

AVALIAÇÃO 2021

Em ajuste
Dificuldade técnica para implantação.
Executar concurso público para
Em execução
atender a administração pública
Concurso Público realizado através do Processo Seletivo Público Simplificado para
recrutamento dos cargos: enfermeiro, médico da família, médico psiquiatra e médico
ginecologista obstetra, a serem contratados para complementação do quadro de
servidores em exercício nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo Concurso Público- demais atividades nos próximos anos.
Criar subprefeitura no interior
Em execução. Viabilizando os recursos para a Implantação da Subprefeitura ao lado da
Casa do Agricultor.
Reestruturar o organograma da
Contemplado
Prefeitura e atualizar o estatuto dos Reestruturado e aprovado pela Câmara de Vereadores o organograma da Prefeitura e a
servidores públicos municipais.
atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais sob lei nº 1.163/2021

PROPOSTA
Garantir educação inclusiva,
equitativa e de qualidade para
todas as crianças, adolescentes,
jovens e adultos.

AVALIAÇÃO 2021
EM ANDAMENTO
O município vem gradativamente conforme demanda, inserindo alunos com
necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino bem como, vem
oferecendo orientação aos profissionais que trabalham com estes alunos. Adaptação das
aulas de Ed. Física, apresentações culturais, bem como, PEI’s individualizados.
IDEB acima da meta projetada.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover a melhoria da
CONTÍNUA
infraestrutura das unidades É uma ação constante nas Instituições de Ensino, a questão da manutenção e dos pequenos
escolares municipais,
reparos.
visando onde possível,
CONCLUÍDA
implantar laboratórios de Revitalização dos espaços das Bibliotecas Cidadã e Pública Municipal: espaço da informática e
informática, acesso à
espaço de literatura.
internet e bibliotecas.
EM ANDAMENTO
Programa Educação Conectada – Governo Federal – em fase de implantação (contratação de
100 megas).
EM ANDAMENTO
Nas Escolas, temos salas de leitura, todos os alunos tem acesso. Escola Valenga em fase de
implantação.
EM ANDAMENTO
Informática – em estudo aquisição de computadores para cada sala de aula (escolas), bem
como, mesas digitais.

CMEI ANÍBAL KHURY

CMEI JULIA LUGARINI

CMEI ESTER

CMEI EVA NALEPA

ESCOLA M. RURAL
ALEXANDRE BUENO
ESCOLA M. V. H. TORRES

ESCOLA M.DO CAMPO P.
MERCEDES MARQUES
DOS SANTOS

Sala do Mais Educação

ESCOLA M. BOM PASTOR

ESCOLA MUNICIPAL J. PIONEIRO
Brinquedoteca

ESCOLA M. JOSÉ VALENGA
ESCOLA M. SAGRADA FAMÍLIA

ESCOLA M. JOÃO MENEGUSSO

ESCOLA M. PALMAS

BIBLIOTECA CIDADÃ

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

PROPOSTA
Garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias
para promover o desenvolvimento
sustentável, os direitos humanos e a
igualdade.
Atrair instituições de ensino superior para
Campo Magro.

Intensificar as ações do Programa de
Formação Continuada para os
profissionais da Rede Municipal de
Educação.

AVALIAÇÃO 2021
CONTÍNUA
Projetos contínuos nas Escolas – projeto horta (novo), cultura afro, cultura
indígena, ensino religioso/valores que constam dentro dos cronogramas
semanais.

EM CONSTRUÇÃO
Vínculo – Chamamento Público para instituições de ensino superior,
ofertarem descontos em cursos de formação.
Parceria com Secretaria de Indústria e Comércio.
CONTÍNUA
Formações contínuas, com temas específicos.

PROPOSTA
Incentivar a Educação de Jovens
e Adultos - EJA.
Ofertar escolas com horário
integral no ensino infantil e
fundamental.

Implantar Sala de Recurso
Multifuncional nas escolas

AVALIAÇÃO 2021
CONTÍNUA
Divulgação site da prefeitura.
EM ANDAMENTO
Escola Municipal Bom Pastor e Escola Municipal Vereador Hemetério Torres – atividade
complementar.
Ampliação na Escola Municipal do Campo Profª Mercedes Marques dos Santos e Escola
Municipal João Menegusso Filho – aguarda fim da pandemia.
CONCLUÍDA
Escola Municipal Vereador Hemetério Torres – Centro D.V.
EM ANDAMENTO
Implantação de sala de recursos – processo final na Escola Municipal João Menegusso
Filho. (visita in loco do núcleo dia 10.08)

PROPOSTA
Contratar profissionais de Educação
Física com formação em nível superior
na área de licenciatura em ED. Física
para as escolas municipais
Implantar projetos esportivos para
comunidade em geral.

AVALIAÇÃO 2021
EM CONSTRUÇÃO
Inserir, na medida do possível, com estudo de impacto, no próximo concurso.

CONTÍNUA
Parceria com associação Copel.
EM ANDAMENTO
Em tratativas, parceria para projeto de handebol.
CONTÍNUA
Campo Magro Mais Ativa, Escolinhas de iniciação esportiva futsal, futebol, futebol
7, karatê, dança, voleibol, início das atividades no Ginásio do Cecília, iniciação
esportiva: Projeto Atletas do Futuro (parceria do Sesi e Associação Copel Curitiba).
EM ANDAMENTO
Liga de futsal adulto masculino e feminino – aguardando fim da pandemia – inicio
2022.

CAMPO MAGRO MAIS ATIVA

PROPOSTA

Promover a educação
ambiental nas escolas

AVALIAÇÃO 2021

CONTÍNUO
A educação ambiental nas instituições de ensino, é trabalhada com temas específicos em
datas como, dia do rio, semana do meio ambiente, dia da árvore, primavera,...
Houve uma formação pontual sobre Educação Ambiental, para os coordenadores escolares,
em parceria com a Universidade Federal do Paraná.
Será dada maior ênfase nas atividades complementares, dentro da oficina de Educação
Ambiental.
Coleta de Papel reciclado nas Instituições - Acarfs
Projeto Horta: nas Escolas com atividade complementar.
Ampliar projeto de contraturno EM ANDAMENTO
nas escolas municipais
Ampliação da Atividade Complementar na Escola Municipal João Menegusso Filho e Escola
Municipal do Campo Profª. Mercedes Marques dos Santos. Já existe na Escola Municipal
Vereador Hemetério Torres e Escola Municipal Bom Pastor.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Capacitar professores e incluir
CONTÍNUA
alunos com necessidades especiais Houve uma formação específica em 2019 sobre o tema.
No ensino remoto as orientações ocorreram através das técnicas da Semec.
Há o retorno gradativo das formações, conforme andamento da pandemia.
Promover a inclusão digital nas
EM ANDAMENTO
escolas
Será adquirido com recursos próprios um computador para cada sala de aula
(escolas), bem como algumas unidades de mesas digitais.
Construir CMEI – Centro Municipal EM ANDAMENTO
de Educação Infantil
Projeto inserido no sistema Simec/PAR, já com valor de empenho.

NOVO CMEI LAGOA DA PEDRA

PROPOSTA
Construir campos, ginásios,
quadras esportivas e espaços de
lazer

AVALIAÇÃO 2021
CONCLUÍDA
Praça da Sede – Praça Frei Nereu.
OBRA CONCLUÍDA – FALTA INAUGURAÇÃO
Meu Campinho – Boa Vista. Quadra Coberta do Boa Vista. Praça do Bom Pastor.
EM CONSTRUÇÃO
Existe estudo para implantação do Meu Campinho, no interior.
Campo de grama – longo prazo – estava previsto na área da ocupação. (Frei).
Quadra Coberta Escola João Menegusso
EM ANDAMENTO
Parque linear aguardando término das praças.
Parque Ecológico nas proximidades do Dabur, na Sede, com campo de grama sintética –
A longo prazo.

PRAÇA DO BOA VISTA

PRAÇA DA SEDE

PRAÇA SANTA LUZIA
PRAÇA DO BOM PASTOR

PROPOSTA
Investir em programas de
esporte ao ar livre

AVALIAÇÃO 2021

EM ANDAMENTO
Caminhada - aguardando término da pandemia. Inclusão online de mais alguns projetos:
Dança, treino metabólico e ginástica funcional.
EM ANDAMENTO
Em estudo, implantação de passeio ciclístico e circuito de caminhadas.
Ampliar projetos para
EM ANDAMENTO
conscientização sobre o bullying Projetos de Atividade Complementar - ampliar o tema.
nas escolas
Recursos digitais para mídias sociais e materiais informativos com animações, para
exposição.
Expandir o número de hortas
EM ANDAMENTO
nas escolas
Implantação/ampliação de hortas na Escola Municipal do Campo Profª Mercedes Marques
dos Santos, Escola Municipal José Valenga e Escola Municipal João Menegusso Filho.
Parceria com a comunidade, com o Conselho do meio ambiente e Seaab.

ESCOLA M. BOM PASTOR
ESPAÇO HORTA

ESCOLA M. V. H. TORRES
ESPAÇO HORTA

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Incluir serviço de psicologia e
Parceria com Sesau e Sas.
assistência social para atender as
necessidades das políticas de
educação
Professores de libras
Não há demanda neste momento.
Intensificar as interseções entre a CONTÍNUA
cultura, a educação e o meio
Aprimoramento do diálogo entre os setores.
ambiente, dentro de uma política de
desenvolvimento socioeconômico e
sustentável.
Promover a conscientização da
EM ANDAMENTO
preservação e a valorização do
Elaboração de material digital, com histórias de Campo Magro para exposição.
patrimônio cultural e imaterial, da
Exposição de documentos históricos e da memória do município.
história e da memória do município.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Consolidar o patrimônio imaterial EM ANDAMENTO
que distingue a cidade, como a
Volta do Femuscamp;
culinária, a dança, a música e
Resgate da Noite da Quirera;
eventos culturais, como fatores da Consolidação do Miss Campo Magro, Natal Encantado, Festival de Dança e Festival
atratividade turística do município Folclórico e Cultural/parceria com Secretarias de Turismo e de Planejamento.
e de sua prosperidade.
Maximizar a captação de recursos, EM ANDAMENTO
bem como a atuação de empresas Secretaria de Cultura do Governo de Estado – criação de Conselho e Fundo.
e outros agentes na promoção
cultural.
Criar programas de incentivo à
EM ANDAMENTO
cultura para a população jovem, Criação da oficina de artes cênicas para os Colégios Estaduais – acontece no Colégio
em especial vinculados a música e Estadual Emília Buzzato, aberto para todos – retomada pós-pandemia.
artes cênicas.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Identificar oportunidades de investimentos,
usufruindo das possibilidades geradas por
projetos e programas federais, estaduais e de
organismos multilaterais.

Criação do Fundo de aval de Crédito para pequeno e microempresas.
Parceria SEBRAE para consultorias.
Parceria com o Fomento Paraná com linhas de créditos especiais para
recuperação de empresas, principalmente no período de pandemia.

Gerar competitividade e capacitação na
produção, buscando melhorar a capacidade
produtiva, através de incentivos fiscais.

Criação e implantação do Programa Nota Campomagrense para incentivo
ao comércio local.

Fortalecer o arranjo institucional de promoção
do desenvolvimento econômico, para que
Campo Magro assuma postura competitiva, de
grande agilidade e de atuação regional,
nacional e internacional.

Novas atribuições junto a sala do Empreendedor, com a implantação do
PAV - Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal e JUCEPAR - Junta
Comercial do Paraná, para agilizar e desburocratizar os serviços junto às
empresas, ofertando acesso facilitado aos empresários do município.

PROPOSTA
Consolidar Campo Magro como polo de empreendedorismo e ambiente
favorável à inovação, atuando por meio de programas de atração e
desenvolvimento de startups, visando à criação de um Ecossistema de
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, consolidando um ambiente
propício e atrativo aos negócios
Promover o desenvolvimento da economia criativa, buscando
integração e complementariedade com Curitiba.

AVALIAÇÃO 2021
Trabalho de levantamento de dados e diagnóstico
em parceria com o SEBRAE.

Participação no Programa Pró-Metrópole,
integração dos municípios da região metropolitana
de Curitiba.
Intensificar ações de fortalecimento do empreendedorismo e da
Parceria entre Prefeitura SEBRAE e SENAC na
economia inclusiva, com apoio ao microempreendedor individual – MEI capacitação de mão de obra especializada.
em comunidades carentes, preparando e capacitando jovens e adultos, Disposição de vagas para o primeiro emprego de
especialmente os residentes em áreas de vulnerabilidade social, para o jovens e PCDs (pessoa com deficiência física na
mercado de trabalho, para o primeiro emprego e empreendedorismo.
agência do trabalhador.

PROPOSTA
Promover a adoção e oportunidades do Estatuto da Micro e
Pequena Empresa.
Promover a formalização e o fortalecimento do tecido
empresarial de Campo Magro, com foco nas médias e
pequenas empresas.
Explorar o ambiente de oportunidades, proporcionado pela
inserção de Campo Magro na região metropolitana, por
meio da identificação de potenciais e vocações
econômicas.
Promover o incentivo à entrada dos cidadãos nas
instituições do Sistema S, visando o treinamento
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica.

AVALIAÇÃO 2021
Desenvolvido junto à Nova Sala do Empreendedor.

Através de realização de diagnóstico junto ao SEBRAE.

Através da confecção do Portal do Turismo, para divulgação
ampla das empresas do município.

Parcerias já concretizadas, onde a Nova Sala do
Empreendedor começa a operar com o Sistema Integrado
desenvolvido pelo Sebrae.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implementar os objetivos estratégicos do Pacto Mundial para Criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e
o Emprego da Organização Internacional do Trabalho – OIT Renda, o que oportuniza tomada de decisões mais
democráticas.
Criar, desenvolver e apoiar as cooperativas de trabalhadores Desenvolvimento junto ao SEBRAE de cadastro, diagnóstico e
de móveis artesanais do município.
projetos junto a Invest Paraná.
Implantar centro de qualificação profissional com oferta
Oferta de cursos profissionalizantes na modalidade “online”
contínua de cursos para a população.
SEBRAE e SENAC
Trabalhar para a expansão da infraestrutura de internet e de Reuniões junto a ANATEL e demais empresas.
telefonia celular na cidade

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Asfaltar a totalidade das
Projeto em pratica desde 2017, hoje com mais de 125 ruas pavimentadas. Oferecendo
vias urbanas do município mobilidade e qualidade de vida aos munícipes.
Construir campos, ginásios, Existem espaços que foram inaugurados recentemente nesse seguimento. Um exemplo é o
quadras esportivas e
projeto “Meu Campinho” com a quadra coberta no, Boa vista;
espaços de lazer
A Praça no Bom Pastor; A Praça da Sede;
Praça com parque linear no, Santa Luzia;
E o Ginásio na Escola João Menegusso, todos em fase de conclusão.
Construir novas escolas em Em fase de captação de recursos com o Governo Federal.
Campo Magro
Construir capela mortuária Ainda em fase de projeto e captação de recursos. Área a ser definida.
Modernizar a agência do Existe um projeto em andamento para que seja construída em sede própria uma nova Agencia
Trabalhador
do Trabalhador. Porém em quanto ainda não sai do papel, a prefeitura fez recentemente uma
reforma de todo o prédio, e atua constantemente na manutenção do espaço, para oferecer um
serviço de qualidade a população. Ainda há uma incessante busca de parceria e captação de
vagas junto aos empresários para o atendimento as demandas da população.

PROPOSTA
Criar novas Linhas de ônibus
para os bairros

AVALIAÇÃO 2021

Existe projeto em parceria com a COMEC, para instalação de novas linhas, inclusive
readequação de rotas, por conta de mudanças no trânsito e vias de alguns bairros do
município. Sempre pensando no bem-estar da população, seja usuário do transporte público,
condutores, pedestres, ciclistas e comerciantes. Primando sempre pela mobilidade e
acessibilidade de todos.
Modernizar e ampliar a rede
Foram instaladas novas luminárias com lâmpadas, de 400w com mais qualidade e
Iluminação pública
economia, substituindo as de 70w (amarelas). A manutenção hoje é realizada
periodicamente, com agendamento prévio através do telefone da Secretaria de Obras. Em
seguida repassado á empresa responsável pela execução do serviço, que tem um prazo de
até 02 (dois) úteis para restabelecer o funcionamento adequado da iluminação. No que diz
respeito á instalação de novos pontos, ainda necessitamos da ampliação da rede de baixa
tensão em algumas localidades, para que haja a possibilidade de instalação de novos
pontos.
Construir terminal de ônibus no Projeto ainda em tramitação e fase de captação de recursos. A área está em processo de
município
desapropriação.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Melhoria na manutenção das Já estão sendo realizados alargamentos nas principais vias de acesso ao interior, com altos
estradas rurais com
investimentos na estruturação dessas vias. Também são executadas manutenções
alargamento das principais vias periódicas, em todo interior.
Promover a renovação da
Projeto já em andamento. Para os próximos anos, a meta é trocar 90% de toda a iluminação
iluminação pública nas áreas pública, por lâmpadas de 400w com mais qualidade e economia, substituindo as de 70w
rurais.
(amarelas), que geram um consumo mais elevado. No que diz respeito a instalação de
novos pontos, ainda há necessidade de ampliação da rede de baixa tensão.
Revitalizar o Morro da Formiga Este projeto está em andamento, já foram feitas melhorias no local, onde será implantado o
Parque da Sede, o local será todo cercado por tela e irá receber um investimento de R$
300.000,00, de emenda federal, para implantação do Parque e aquisição de equipamentos
para esporte e lazer, proporcionando qualidade de vida aos moradores de toda região.
Implantar playground na cidade Além das (ATIs) Academias da Terceira Idade, como é conhecida popularmente, a Secretaria
de Obras, através do departamento competente, está concluindo a instalação dos
playgrounds, em algumas praças, escolas e CEMEI’s do município.

PROPOSTA
Implantar Playground e ATI no
Jardim Águas Claras
Implantar novos pontos de ônibus,
que proporcionem conforto e
acessibilidade.

AVALIAÇÃO 2021
A Secretaria de Obras, está concluindo a instalação do playground nessa localidade.

A implantação desses 40 novos abrigos, já está em fase de conclusão, como também
um mapeamento e a definição geográfica do melhor local a serem instalados. Esses
novos abrigos, sem dúvida serão uma comodidade para os usuários, bem como um
novo visual para cidade.
Construir sede própria para o Centro O projeto está pronto, com área definida e aguarda a destinação do recurso para
de Referência Especializado de
execução do equipamento.
Assistência Social – CREAS.
Ampliar e reformar as sedes do
A Prefeitura faz as manutenções periódicas em todos os espaços SCFV. E também há
Serviço de Convivência e
projetos para a ampliação de alguns desses espaços.
Fortalecimento de Vínculos – SCFV
destinado a crianças e adolescentes.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implementar o Centro de Convivência Já em construção, anexo ao prédio do Pólo do Artesanato.
da Pessoa Idosa com atividades de
cultura, esporte, lazer e livre exercício
dos direitos desta população.
Substituir e construir novas pontes na Atualmente a Prefeitura está revitalizando uma ponte no interior, na altura da Pedreira
área rural.
/ Serrinha, um acesso importante do município. A previsão é que no próximo ano a
ponte de acesso ao Forno Velho, local turístico do município, receba uma
revitalização completa, e assim sucessivamente com as demais pontes.
Adaptar os espaços da prefeitura de A Prefeitura tem o cuidado e busca oferecer um serviço de qualidade, assim como
modo atender às normas técnicas de acessibilidade e mobilidade, tanto para os servidores, quanto aos munícipes, em
acessibilidade
todos os equipamentos públicos.
Salvo adaptações em imóveis locados, nesse caso é solicitado as mudanças
necessárias ao proprietário.

PROPOSTA
Promover melhoria da
infra-estrutura das
unidades escolares

AVALIAÇÃO 2021

O Município trabalha para manter o bom funcionamento das unidades de ensino do município.
Todas as estruturas educacionais recebem reformas e manutenções regulares, mesmo nesse
período de paralisação por conta do
Covid-19.
Construir edifício próprio O projeto é consolidar a sede da Prefeitura, respectivas Secretarias, e ainda alguns departamentos.
da Prefeitura
Está sendo viabilizada a área para ser construída.
Implantar novos pontos Serão implantados de acordo com a demanda e do levantamento que está sendo executado. Estes
de ônibus na área rural pontos serão alocados em lugares estratégicos, ao longo das linhas que atendem ao interior.
Pavimentar o Circuito
Existe um projeto para a pavimentação das principais vias que compõem o Circuito Turístico do
Turístico
Município. Inclusive alguns trechos já foram executados,
400m da Rua João Jacob Manfron Neto e trecho inicial da Rua Úrsula Ercole Cumin. Também já
receberam alargamento em boa parte destas vias. Necessário alinhar parcerias com o Governo do
Estado e Federal, com recursos e investimentos nessa área, que é tão importante para o município.
Esse é um projeto de longo prazo, que já vem sendo trabalhado e articulado para que seja
concretizado.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implantar o marco de entrada Projeto executado, aguardando aporte de recursos para ser implantado.
de Campo Magro
Implantar de Centro de
Projeto executado. A proposta é ser implantado junto ao portal da cidade. Inclusive a área já
Informações Turísticas (CIT)
foi definida. Aguardando aporte de recursos para ser construído.
Colocar quiosques Informativos Esta demanda vem sendo trabalhada pela Secretaria de Indústria Comércio e Trabalho, em
nos Pontos Turísticos da cidade parceria com a iniciativa privada, comerciantes e também com o Governo do Estado.
Construir ginásios ou quadras Estamos trabalhando para captação de recursos, para que possamos em parceria com
de esportes nas novas escolas Deputados, Governo Federal e Estadual para darmos continuidade a construções e
a serem construídas em
instalações de novos equipamentos públicos, como já vem sendo feito.
Campo Magro. (incluído pela
emenda nº 05/2020)

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Realizar campanhas educativas visando ampliar a
Realizadas orientações, através das redes sociais e Unidades de
percepção das pessoas sobre suas responsabilidades Saúde, com ênfase no momento pandêmico.
no processo de viver com qualidade e a
conscientização sobre o autocuidado.
Intensificar a qualidade na assistência prestada durante Realizada, pelas equipes das Unidades de Saúde, a estratificação
a gestação (pré-natal), o parto e após o nascimento.
de risco e encaminhamento para os serviços de referência.
Modernizar a gestão da saúde, com a adoção de
Realizada a adesão ao programa em novembro 2020 ”Informatiza
prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde e APS” onde o Governo Federal faz repasses mensalmente para a
de outros recursos tecnológicos que aumentem a
manutenção do sistema informatizado.
qualidade do atendimento.
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde, por meio Realizado campanhas e divulgação do calendário vacinal.
das ações de vigilância, promoção e proteção,
especialmente no controle das doenças transmissíveis.

PROPOSTA
Promover a saúde mental e o bem-estar
das pessoas.
Atuar para reduzir a morbidez e a
mortalidade por fatores de risco e de
proteções modificáveis, decorrentes de
doenças crônicas não transmissíveis.
Considerar a atividade física/lazer como
questão fundamental de saúde pública,
visando combater o sedentarismo e a
obesidade infantil e juvenil.
Realizar a combinação de medidas
preventivas ao uso de álcool e drogas
dependentes químicos.

AVALIAÇÃO 2021
Realizado ações de enfrentamento ao luto a depressão ao puerpério, as
doenças crônicas, por meio de audiovisual.
Não realizado atividades com os grupos presenciais de doenças crônicas,
devido ao momento pandêmico

Não realizado atividades físicas devido à pandemia

Realizado parceria com o Hospital Porto Seguro, onde foi ampliado a prestação
de serviço psiquiátrico para atendimento das demandas de usuários
dependentes químicos.

PROPOSTA
Ampliar as ações voltadas ao tratamento e
recuperação de usuários de álcool e outras
drogas entorpecentes.
Realizar ações e práticas educativas de
promoção do envelhecimento ativo e
saudável.
Agilizar consultas com especialistas

Agilizar exames laboratoriais
Aumentar o número de médicos

AVALIAÇÃO 2021
Realizado parceria com o Hospital Porto Seguro, onde foi ampliado a prestação
de serviço psiquiátrico para atendimento das demandas de usuários
dependentes químicos.
Devido a pandemia as atividades práticas foram prejudicadas, mas foi realizado
campanhas através de material audiovisual.
Em andamento com a ampliação da Unidade de Saúde Boa Vista.
Previsão de início em Janeiro de 2022.
Parte das consultas especializadas vem sendo encaminhadas via COMESP E
Estado... (PNEUMO, CARDIO, OTORRINO, REUMATO, NEUROnão há fila...)
Implantado o sistema de agendas nas Unidades de Saúde e a interface com os
laudos está em andamento e COMESP/ município
Realizado contrato emergencial em virtude da pandemia e processo seletivo
simplificado em Agosto de 2021

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Aumentar a tabela de Relação Municipal de
Mantida a REMUME e ampliado o Serviço Farmacêutico com a inclusão
Medicamentos (REMUME)
dos medicamentos fornecidos pela FarmáciaParaná.
Divulgar através da mídia a logística de
Módulo do sistema finalizado. Em processo de implantação.
atendimento das Unidades de Saúde.
Manter e divulgar um telefone 0800 pra
Realizado
população tirar dúvidas, fazer reclamações, etc...
Implantar mais academia de Saúde
Em estudo de viabilidade.
Promover atividades nas academias ao ar livre Não realizado devido ao momento pandêmico.
com profissional para instrução.
Contratar mais agentes de saúde para fechar
O Processo de chamamento está em fase de análise territorial.
100% do município, visando ampliar a saúde
preventiva
Ampliar programas para práticas de exercícios, Não realizado devido ao momento pandêmico.
caminhadas etc.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Ampliar programas de orientação para
Devido a pandemia as atividades práticas foram prejudicadas, mas foi realizado
população sobre cuidados com a saúde.
campanhas através de material audiovisual.
Implantar o centro de especialidades
Em andamento com a ampliação da Unidade de Saúde Boa Vista. Previsto para
médicas
início de 2022
Desenvolver o projeto da Horta como forma Iniciado em julho de 2021 o projeto da Horta como forma de terapia aos usuários
de terapia para os pacientes do CAPS
do CAPS.
Divulgar a central de transporte 24 horas
Divulgado o telefone do transporte emergencial 192 SAMU e da Unidade de
Saúde 24 Horas – (41) 3677-2401.
Implantar Central de ambulância no interior Aquisição da ambulância 4x4 para transporte de usuários do Interior e a Central
de Ambulância está em processo de organização.
Capacitar a equipe médica
1. Implantado o Programa de Educação Permanente.
2. Realizado 22 treinamentos e capacitações para os Profissionais da Saúde
durante o ano de 2021.
Ofertar água tratada e poço de qualidade Realizado mensalmente controle de água através de análise de amostra pelo
no interior
VIGIAGUA.

PROPOSTA
Ampliar o número de atendimentos
odontológicos no interior

AVALIAÇÃO 2021

Realizado:
01-Convênio com o OdontoSesc, para a população do Interior;
02- Contratação de odontóloga 40 h (Retiro e Conceição dos Correias; e 3- em
estudo parcerias com as Universidades.
Ofertar acesso às especialidades médicas Transporte Sanitário instituído para a remoção de pacientes do Interior, para os
para as comunidades do interior
prestadores de Serviço.
Ofertar acesso ao CAPS para as
Todos os usuários estratificados têm acesso ao CAPS e aqueles que necessitam
comunidades do interior
de Transporte Sanitário são atendidos.
“Linha da Saúde” em estudo de viabilidade.
Criar e melhorar instrumentos de avaliação Em estudo de viabilidade.
dos profissionais da saúde.
Implantar Tele medicina – programa de
Parcial. Realizado teleatendimentos aos usuários suspeitos e confirmados de
assistência imediata via remoto.
Covid19; Habilitação do município para contratação de serviço via COMESP.

PROPOSTA
Manter convênio municipal com o
Consórcio PARANÁ SAÚDE para compra
de medicamentos
Descentralizar o fornecimento de
medicamentos da Farmácia Paraná
Ampliar serviço de cuidado Farmacêutico,
implantando clínica farmacêutica e atenção
farmacêutica domiciliar.
Aumentar o número de vagas para
profissionais da área da saúde (
nutricionistas e educador físico) para
trabalhar a promoção da saúde e
prevenção de doenças.

AVALIAÇÃO 2021
Realizado e ampliado para R$400.000,00 reais anualmente E ainda ampliado
para aquisição de materiais médicos (200 mil)
Realizado, estamos atendendo mensalmente 250 pacientes da farmácia PR no
Município.
Realizado a parceria com a Universidade Uniandrade, para atendimento da
clínica farmacêutica e atendimento farmacêutico domiciliar, as atividades estão
temporariamente suspensas, devido ao momento pandêmico.
Realizado parceria com a Universidade Positivo,
1 equipe de nutricionista está atuante na Unidade de Saúde Santa Luzia.

PROPOSTA
Melhorar a manutenção nas Unidades
básicas de saúde e 24 horas.

Investir em prevenção e cuidados com a
saúde primária

Aumentar os profissionais na área da
Odontologia
Criar programa de saúde bucal para
crianças

AVALIAÇÃO 2021
1. Unidade Básica do Boa Vista, em construção.
2. Unidade Básica Santa Luzia em processo licitatório.
3. Unidade 24 horas, em liberação de recurso pela SESA.
4. Unidades do Interior em estudo de viabilidade.
Renovado o PSE (Programa Saúde nas Escolas) e realizado a adesão ao
programa Crescer Saudável e NutriSUS que é uma estratégia de fortificação da
alimentação infantil com micronutrientes em pó, consiste na adição de uma
mistura de vitaminas e minerais em uma das refeições oferecidas para as
crianças diariamente.
Realizado parceria com a Universidade São Leopoldo Mandic, e com a
Universidade Positivo, para atendimento e encaminhamento dos usuários
estratificados.
Programa já existente. Realizado parceria com a Universidade Positivo.

PROPOSTA
Apoiar e incentivar o aleitamento materno

AVALIAÇÃO 2021

Realizado treinamento para as equipes de saúde e divulgação com material
audiovisual
Implantar sala de apoio a amamentação em Será implantada após ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Luzia
pelo menos uma unidade básica de saúde
Implantar a estratégia “Amamenta e
Em estudo de viabilidade.
Alimenta Brasil” em todas as Unidades
Básicas de Saúde do município.
Aumentar e Fortalecer as equipes de
Realizado o Processo Público Simplificado e parcerias com as Universidades.
Estratégia de Saúde da Família
Ampliar horário de atendimento das UBS. Parcial. Unidade de Saúde Santa Luzia e Tadeu Manfron aberto até as 19h00.
Implantar painel eletrônico organização no Em fase de implantação pela empresa que presta serviço em sistema de
atendimento
informação IDS
Aulas e instrução de saúde pública: higiene Renovado a adesão ao Programa em Parceria com a Secretaria de Educação.
bucal, nutrição, higiene pessoal.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implantar pronto atendimento
Em estudo de viabilidade, após conclusão da obra de ampliação.
odontológico na Unidade de Saúde 24
horas
Implementar programas de incentivo a Não realizado devido ao momento pandêmico.
prevenção das doenças
Reestruturar as unidades de saúde no Em estudo de viabilidade.
interior
Intensificar o programa para
Realizado a parceria com a Universidade Positivo para atendimento psicológico no
atendimento psicológico aos jovens
Município.
Reduzir o tempo de espera em exames 1. Realizado protocolos que otimizaram e qualificaram as filas de espera de exames
e consultas.
2. Filas de exames laboratoriais e imagenologia, especialidades de cardiologia,
pneumologia, ginecologia clínica, oncologia e reumatologia clínica foram zeradas.
3. Renovado contrato com o Consorcio Comesp, para agendamento das
especialidades.
4. Realizado auditoria das solicitações médicas.

PROPOSTA
Melhorar a estrutura do 24 horas

AVALIAÇÃO 2021

Em andamento. Em liberação dos recursos (R$1.500.000) junto ao FUNSAUDE/
SESA
Ampliar programas de prevenção ao
Realizado através do CAPS ações de prevenção ao suicídio com material de
suicídio
áudio-visual.
Ampliar parcerias com residências
Realizado parceria com o Hospital Porto Seguro, onde foi ampliado a prestação
terapêuticas para atendimento de
de serviço psiquiátrico para atendimento das demandas de usuários
dependentes químicos.
dependentes químicos.
Promover o controle de natalidade de cães Realizado.
e gatos Lei Municipal 1.100/2019
1. Implantado o Castramóvel.
2. Criado o Conselho Municipal de Controle Populacional de cães e gatos.
3. Contratação de Clínica Veterinária para atendimento das intercorrências.
4. Instituído a Campanha “Me leva para Casa” no Site Oficial da Prefeitura
Municipal de Campo Magro para a adoção e doação de cães e gatos.
5. Implantação da Clínica Animal Itinerante.

PROPOSTA
Implantar o Centro de Fisioterapia

AVALIAÇÃO 2021
Em construção, com previsão de funcionamento em início de 2021

Ampliar o horário de Atendimento da US do Em estudo de viabilidade.
interior

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Intensificar o combate e a prevenção às
drogas, por meio da fiscalização e
erradicação de espaços propícios ao
tráfico e consumo

Interlocução da secretaria municipal com as forças Estaduais. Dentre ela
a solicitação de policiamento e fiscalização no município.
Criação de espaço para auxiliar na confecção doBoletim de Ocorrência
para pessoas que não tem acesso a internet.

Desenvolver políticas públicas integradas
que enfrentem as causas da violência,
protegendo crianças e adolescentes e
garantindo seus direitos à educação

Programa em parceria com estado para atendimento on-line de mulheres
em situação de violência, atendidas no CREAS.
MP/Judiciário
Prefeitura através da SESEP

Atuar na prevenção social da
criminalidade, com o foco nos jovens,
promovendo atividades de educação,
conscientização, fiscalização e prevenção.

Criação do conselho de políticas sobre drogas, com previsão para 2022.
Apoio ao CONSEG

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Trabalhar para a integração das ações da
futura Guarda Municipal, das Policias Militar e
Civil, da Defensoria Pública, Sistema Prisional
e Socioeducativo.

Está sendo realizado estudo para futura implantação.

Ampliar os projetos focados na prevenção da
violência e dos sinistros no meio urbano e
rural, particularmente nas áreas de maior risco
e vulnerabilidade social

Criações do posto para auxiliar na elaboração do Boletim de
ocorrência, fazendo com que os números de ocorrências sejam
contabilizados, assim possam solicitara ampliação do efetivo junto ao
governo do estado;
CONSEG.
Processo licitatório em andamento.
Sala de Monitoramento equipada tecnologicamente.

Implantar tecnologias de monitoramento,
principalmente em áreas de grande circulação
de pessoas, entradas e saídas da cidade

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Zelar pela cobertura adequada e
efetividade da iluminação pública no
aumento da sensação de segurança nos
espaços públicos

Em andamento
Concluído 49,43% do pontos de iluminação.

Atuar de forma transparente, ágil e
coordenada nas situações de emergência
decorrentes de eventos geológicos ou
hidrológicos

Recuperação mecânica de viaturas para atendimento a ocorrências.
Plano de contingência inserido no sistema S2ID.
Adesão ao consorcio metropolitano de defesa civil.
Capacitação dos integrantes da defesa civil.

Promover ações educativas com foco na
segurança
Projetos de fortalecimento das Redes de
Proteção ao cidadão

Atendido através de campanhas nas redes sociais.
Site da Prefeitura

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Coletar dados da população para medir as
reclamações na área de segurança

Disponibilização de contato telefônico 24 h00 para recebimento de
denúncias e emergências
Disponibilização de espaço físico e equipamentos para auxiliar na
confecção de Boletins de Ocorrência.

Ampliar e modernizar a sinalização
horizontal e vertical nas vias públicas
municipais

Atendimento sendo realizado através de recurso próprio e Convênio
firmado com DETRAN

Integrar a comunidade com a Polícia

Sessão de espaço para o CONSEG.
Campanhas de conscientização da necessidade de confecção de boletins
de ocorrências (site prefeitura)
Ação proposta pelo CONSEG e já implantada em várias localidades do
município: Campo da Cascavel, Novos Horizontes, Lagoa da Pedra, Nova
Vila II e Jardim Cecilia

Criar a campanha “Vizinho Solidário”

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Desenvolver programa educacional de
prevenção às drogas e violência

Previsão para 2022 realizar a criação do conselho de políticas sobre
drogas.

Ampliação da Delegacia com todos os
serviços ao cidadão
Iluminação na Rodovia Gumercindo Boza
– Parte urbanizada

Em discussão com os órgãos responsáveis.

Implantar Posto do Corpo de Bombeiros
Civil integrado com a Defesa Civil

Até o momento não foi realizado estudos da viabilidade de implantação.

Implantar faixas e/ou travessias elevadas
nas áreas com unidades escolares

Implantação de faixas e travessias realizadas.

Solicitação realizada junto ao DER

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Melhorar a iluminação nas comunidades
rurais
Implantar módulos policiais móveis

Sendo feito licitação

Combater os loteamentos clandestinos e
irregulares

Realizado o acompanhamento aos órgãos fiscalizadores da prefeitura.

Implementação de aluguel social para
situação de calamidade pública

Em estudo de viabilidade orçamentaria.

Intensificar os instrumentos de educação
para a mobilidade e as ações da política
permanente de redução de acidentes

Sinalização de vias e fiscalização de trânsito com auxílio de órgãos
competentes.

Aguardando disponibilidade de efetivo.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover a renovação da iluminação
pública na área urbana

Está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas

Implantar guarda municipal, moto patrulha.

Encaminhada a ilustre procuradoria material para auxiliar na elaboração
do projeto de lei, com intuito em autorizar a implantação da GM, para que,
posteriormente possamos contratar profissionais através de concurso
público.
Aquisição de 07 motocicletas.
Aguardando criação de Lei Municipal.

Estabelecer concurso público para guarda
municipal

PROPOSTA
Reestruturar e divulgar o Circuito

Executar a manutenção periódica do
"Circuito"
Implantar sinalização turística
Pavimentar o Circuito Turístico

AVALIAÇÃO 2021
- Executado parcialmente.
- Divulgação e representatividade na esfera Estadual; na participação em
Fóruns, Congressos, oficinas, eventos relacionados ao Turismo, associação à
ADETUR e incentivo aos empreendedores a realizar o cadastro no CADASTUR.
- Atendido.
- Equipe tem mantido de forma periódica a manutenção.
- Coordenadas no site.
- Com a aprovação do P.D.T. a sinalização será padronizada.
- Parte já concluído.
- Alargamentos em execução.
- Rua João Jacob Manfron , inicio pavimentada 400m
- Rua Úrsula Ercule Cumin, pavimentada o primeiro trecho e em processo de
licitação outro trecho de aproximadamente 400m
- P.D.T. já está aprovado, o qual disponibilizará os recursos para as demais
ações.

PROPOSTA
Melhorar a iluminação do Circuito
Implantar internet no Circuito Turística

Criar o Circuito de Ciclismo
Desenvolver o Roteiro do Turismo Rural
de Campo Magro

AVALIAÇÃO 2021
- Passando por manutenção para as devidas instalações.
- Alinhamento com o setor privado.
- Câmeras nos pontos já em andamento.
- Central de monitoramento pronta.
- Identificação em análise para aprovação.
- Reuniões com municípios vizinhos que pretendem integrar-se ao projeto.
- Incentivo através das feiras.
- Parceria com o Sebrae para qualificação dos empreendedores e seus
colaboradores.
- Consultoria para envase de produtos, transformação, vendas e rotulagem.
- Identificar famílias tradicionais com pequenos sítios ou moradias
incrementadas de: hortas, tanques para pesca, rios, animais, etc...

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implantar o marco de entrada de Campo Magro

- Em andamento.
- Desenvolvido projeto conforme a vocação do Município e alinhado
com DER.
Implantar de Centro de Informações Turísticas (CIT) - Local já definido, em estudo quanto ao formato da obra.
Colocar quiosques Informativos nos Pontos
Turísticos da cidade

- Disponibilização de totem totalmente interativo.
- Em estudo

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover a Educação Ambiental nas escolas
municipais

- Já se trabalha tais questões no material didático.

Desenvolver campanha de conscientização aos
turistas para descarte do lixo.
Valorização das áreas ecológicas para o
desenvolvimento do Turismo

- Em andamento.
- Benefícios ao empreendedor que incentivar e praticar o descarte correto.
- Em andamento.
- Levantamento das propriedades com potencial turístico, através de
dossiê realizado pela secretaria. Firmar parceria entre proprietários e
prefeitura.
- Parceria firmada com o Sebrae.

Capacitação ambiental dos moradores da
região.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover a conexão de produtores rurais com estabelecimentos - Em andamento.
gastronômicos
- Reuniões com Secretário de Agricultura.
Promover cursos profissionalizantes para trabalhadores no
- Executado.
turismo (melhorar comunicação) dar apoio aos proprietários de - Parcerias com Senac/Sebrae.
pontos turísticos / apoio legal para os mesmos.
.
Promover cursos de culinária,paisagismo, boas práticas de
- A Secretaria de Agricultura vem realizando atividades na
manipulação de alimentos, organizar a propriedade
Casa do Agricultor e no Centro de Eventos (Pólo do
Artesanato).
- Parceria firmada com o Sebrae e Emater.
Fomentar osprodutos artesanais e comercio local
- Formalizando pequenos empreendimentos.
- Obs.: Período Pandêmico.
Desenvolver o marketing do Turismo e Empreendimentos
- Em andamento.
- Divulgação da cidade na mídia em âmbito estadual.
- Criação de site exclusivo para o Turismo.

PROPOSTA
Implantar linha do conhecimento turístico e o projeto "Conheça
Campo Magro".
Revitalizar Sala memorial da cultura na casa da agricultura relativas ao artesanato/ historia de Campo Magro.

Criar o patrimônio histórico e material de Campo Magro.

AVALIAÇÃO 2021
- Em andamento.
- Alinhando com Paraná Turismo.
- Cicloturismo.
- Em andamento.
- Levantamento de História.
- Coleta de imagens.
- Obra de revitalização em fase de acabamento.
- Em andamento.
- Coleta de imagens.
- Entrevistas com famílias tradicionais.
- Oficinas de conscientização ambiental.

PROPOSTA

Fortalecer a Agricultura Familiar no Turismo
Buscar parcerias com Universidades - Turismo

AVALIAÇÃO 2021

- Em andamento.
- Ações realizadas pela Secretaria de Agricultura.

- Em andamento.
- Alinhando com Universidade Federal,
Universidade Positivo e Escolas Técnicas demonstram
interesse.
Criar eventos que geram grande fluxo de turistas
- Em execução.
- Construção de barracão de 1.000 M².
Consolidar o patrimônio imaterial que distingue a cidade, como - Em andamento.
a culinária, a dança, a música e eventos culturais, como fatores - Realizando levantamento.
da atratividade turística do município e de sua prosperidade.
- Parceria com os comitês da Gralha Azul.
- Pesquisa com empreendedores.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Construir terminal de ônibus e criar Informamos que já existe o Decreto de Desapropriação da pretendida área para a
linhas internas (interbairros). SIM- construção do Terminal, e estamos elaborando o projeto e como também buscando a
Sistema Integrado Municipal
viabilidade financeira.
Área de frente para a PR 090, nas proximidades da divisa com Curitiba.
Construir um edifício próprio para a Informamos que continuamos nas tratativas para a aquisição de uma área para a
sede da Prefeitura
construção da sede Própria e definitiva da Prefeitura.
A opção da área da FAS – Fundação de Ação Social de Curitiba encontra-se atualmente
em processo judicial de reintegração de posse
Construir campos, ginásios, quadras A Praça Central já foi inaugurada e estamos na eminência de inaugurar mais duas
esportivas e espaços de lazer.
praças: Jardim o Bom Pastor, Praça Santa Luzia, bem como a Quadra coberta do
Jardim Boa Vista e o Meu Campinho. Ainda estamos aguardando a sinalização positiva
do projeto da Praça do PAC junto ao Paranacidade e as obras do Ginásio na escola
João Menegusso continuam.

PROPOSTA
Desenvolver campanha para a implantação de mais
lixeiras particulares
Promover a limpeza dos rios

AVALIAÇÃO 2021
Em desenvolvimento do projeto

Já conseguimos o licenciamento ambiental junto ao IAT e estamos
aguardando a autorização da disposição dos resíduos oriundos da
limpeza dos rios
Implantar serviço de limpeza em vias e espaços públicos Em estudo para implantação, na próxima licitação de empresa que
será contratada para prestar os serviços.
Aumentar o número de caminhões de lixo
Em estudo para atender a demanda, numa futura licitação
Diminuir o desmatamento
Aguardando próximo concurso público uma vez que a pandemia
impossibilitou a realização do referido concurso nos anos de 2020
e 2021 para possibilitar a contratação de fiscais bem como a
implementação da guarda municipal

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Projeto sustentável de reciclagem Elaboração do projeto para conscientizar a população quanto à importância da separação
de lixo e saneamento básico.
dos resíduos.
O Plano de Saneamento Básico do município está vigente até 2023.
A Prefeitura efetuou parceria com a ACARFS (Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis da Fazenda Solidariedade) para destinação de todo o resíduo reciclável
gerado pela Prefeitura para a referida Associação.
Investir em paisagismo e
Houve a contratação da FAU – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
jardinagem do município
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, conforme Contrato 32/2021 para elaboração
do Plano de Arborização Urbana.
Nas praças existentes, em execução de jardinagem e paisagismo.
Construir habitação de interesse
Em tratativas com o governo federal, juntamente com a Caixa Econômica Federal para
social
execução de 140 unidades habitacionais de interesse social.
Em parceria com a COHAPAR será implantado o Condomínio do Idoso, em uma área de
aproximadamente 11.000,00 m², para a implantação de 20 unidades habitacionais.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Implantar o programa Troca Verde
Em análise e elaboração do projeto para viabilizar a demanda
Assegurar a qualidade dos recursos hídricos, Em discussão com os órgãos estaduais envolvidos
assim como a preservação e recuperação
das nascentes, cursos d’água e águas
subterrâneas, após a obtenção das licenças
ambientais pertinentes.
Conduzir ações, junto à população e à
Em discussão com a concessionária, objetivando a troca e o reforço das redes
concessionária de fornecimento de água
existentes, em atendimento ao novo Marco do Saneamento Básico, Lei Federal
para a redução expressiva do desperdício e 14026 a qual prevê metas da intermitência no abastecimento bem como metas
perdas de água tratada.
de redução de perdas
Promover campanhas voltadas à
Elaboração do projeto para conscientizar a população quanto à importância da
preservação ambiental e responsabilidade
separação dos resíduos.
cidadã em relação à redução dos resíduos Em elaboração de projeto de Lei para criação do selo para certificação das
urbanos bem como sua separação
empresas que fazem a separação e destinação correta dos resíduos gerados.
adequada.

PROPOSTA
Proteger a biodiversidade, ampliando o
número de parques e áreas de
preservação ambiental.

AVALIAÇÃO 2021

Em estudo para elaboração do projeto e na sequência a busca de recursos que
viabilizem a demanda.
Em execução o parque ambiental no Morro da Formiga contendo a recuperação
ambiental do local.
Fortalecer a governança para a gestão de Parceria sempre entre a SEDUA e a Defesa Civil
riscos e desastres com atuação proativa na
prevenção,
mitigação,
preparação,
resposta e recuperação sempre em
atuação sistêmica e compartilhada.
Incentivar a sustentabilidade das indústrias Em análise de minuta para propiciar futura legislação, para atender a demanda
de pequeno, médio e grande porte.
em consonância com a revisão do Plano Diretor. (FAU, Contrato 32/2021)
Atualizar a legislação ambiental municipal. Fiscalização contínua do fiel cumprimento dos parâmetros legais vigentes bem
como promoção da atualização da legislação ambiental vigente, juntamente com
a revisão do Plano Diretor, já contratado.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Ampliar a qualidade da mobilidade de pedestres, Desde 2017 foram pavimentadas 127 ruas em zona urbana, as quais
criando um ambiente adequado e agradável para respeitam a legislação vigente de mobilidade urbana.
caminhar, por meio de calçadas amplas,
Em elaboração novos projetos de pavimentação os quais seguirão o
desobstruídas, com cobertura vegetal,
mesmo padrão.
rebaixamento nas esquinas e piso podotátil, e
reduzida poluição visual.
Implantar novos pontos de ônibus, que
Parceria formalizada com a COMEC na implantação de 40 abrigos.
proporcionem conforto e acessibilidade.
Cobrar da concessionária de transporte público
Em tratativas com a COMEC
que todos os ônibus atendam os parâmetros
legais em relação à acessibilidade de pessoas
com deficiência (PcD) e idosas.
Ampliar o número de linhas de ônibus municipais Em tratativas com a COMEC para implantação de novas linhas as quais
que possuam integração modal e tarifária.
farão conexão com o futuro terminal municipal.

PROPOSTA

AVALIAÇÃO 2021

Promover a criação de ciclovias locais
Em tratativas com a COMEC
integradas aos terminais de transporte público,
dotando-os de bicicletário seguro.
Incluir ciclofaixas nos novos projetos de vias
Até o momento pavimentamos, em grande parte, as vias locais.
arteriais.
Quando da elaboração de projetos de pavimentação das vias arteriais será
realizado estudo para verificar a viabilidade.
Implementar o plano municipal de habitação de O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social está vigente até 2027 e
interesse social. 91
está sendo utilizado para os projetos que prevêem a produção de novas
habitações de interesse social (PAC e Condomínio do Idoso)
Implantação do Parque Linear focado na
Em elaboração de projeto e posterior capitação de recursos, para execução
preservação ambiental
do processo licitatório.
Programa de incentivo de compostagem de
Em estudo com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Secretaria
resíduos orgânicos.
Municipal de Educação

PROPOSTA
Implantar corredores verdes

AVALIAÇÃO 2021

Efetuada a contratação de empresa para elaboração do
georreferenciamento da cidade o que possibilitará a coleta de dados e
estudos para atender a demanda.
Intensificar a regularização fundiária dos
Formalizado Termo de Cooperação em adesão ao Programa Moradia Legal
terrenos, onde permitida.
do Tribunal de Justiça. Em andamento com a empresa Propriedade Legal
Regularizações Fundiárias LTDA
Processo iniciado pelos seguintes fracionamentos: Hervalzinho, Dabor,
Joana dos Anjos e Quarteirão São João.
Regularização água/luz em locais permitidos Nos locais onde é permissível a regularização fundiária emitimos 188
pela REURB
Termos de Ajustamento de Conduta o que possibilitou a ligação de água
e/ou energia elétrica nestes locais.
Revitalizar o Morro da Formiga
Em fase final de implantação da recomposição florística bem como será
executado o cercamento total do imóvel e em processo de captação de
recursos para implantação de parque ambiental.

PROPOSTA
Implantar playground na cidade

Implantar distritos
Revisar o plano diretor

Executar o georreferenciamento

AVALIAÇÃO 2021
Adquirimos 10 playgrounds os quais estão em execução nos espaços
determinados.
As Praças Bom Pastor, Santa Luzia, Central e no Meu Campinho já
contemplam academias ao ar livre e playgrounds.
Será objeto de análise na revisão do plano diretor bem como aguardamos a
captação de dados pelo georreferenciamento.
Assinado Contrato 32/2021 com a empresa FAU – Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste –
UNICENTRO
Assinado Contrato 29/2021 com a empresa vencedora do certame e
enviada a Ordem de Compra/Serviços em 22/07/2021 à empresa

