
PLANO DE GOVERNO PARA CAMBIRA 

Propostas 19!!! 

 

Segue abaixo um compilado de prioridades que nortearão nossas ações 

em caso de sucesso nas eleições municipais 2020 em Cambira/PR: 

1. EDUCAÇÃO 

Atenção especial ao corpo docente e ao corpo discente dentro das 

escolas. Treinamentos e capacitação moderna dos profissionais da área. 

Realização de fóruns de discussão (números alcançados no IDEB; a gestão 

é realizada por profissionais da área, com envolvimento e dna 

educacional?; como está a remuneração desses servidores em relação a 

municípios do mesmo porte?; material didático-pedagógico; apoio às 

bibliotecas das escolas; implantação da Feira do Livro; atenção à merenda 

escolar).  

Construção/inauguração da nova Escola Municipal Dóris de Jesus Lucas 

Moya. Atenção ao contraturno escolar.  

Garantir o transporte escolar com qualidade e segurança.  

Atenção às estruturas físicas das escolas e CMEIs municipais.  

Educação por excelência se constrói com planejamento: onde estamos, 

onde queremos chegar, qual o caminho a ser trilhado. 

 

2. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Aquisição de um terreno para implantação de um Novo Parque Industrial, 

com toda infraestrutura necessária para instalação de empresas, 

buscando parcerias nas esferas estadual e federal para construção de 

barracões.  

Criação de um amplo programa de incentivos fiscais visando a atração de 

empresas que possam gerar empregos para os cambirenses; 

concomitantemente precisamos buscar junto ao Sistema Fiep/Sesi/Senai 



cursos de treinamento e capacitação de mão de obra para suprirem a 

demanda dessas empresas.  

Criação do “Barracão Comunitário” – um espaço destinado aos MEIs – 

Micro Empresários Individuais ou Micro Empresas, com toda 

infraestrutura necessária para empresas que gerem um número limitado 

de postos de trabalho, porém também fomentam nossa economia local.  

Amplo e irrestrito apoio à parceria ACEC – Associação Comercial e 

Empresarial de Cambira e a nossa Secretaria de Indústria e Comércio.  

Incentivo à empresa que valorizar o “Primeiro Emprego”, destinado à 

abertura de uma oportunidade ao jovem profissional que ainda não está 

inserido no mercado de trabalho, ou seja, sem experiência profissional. 

Oferecer oportunidades de treinamentos para sua capacitação, através de 

parcerias. 

 

3. SAÚDE 

Saúde de qualidade, com atendimento realizado por profissionais 

altamente capacitados, além de todos os medicamentos necessários na 

farmácia básica e consultas suficientes para atender a demanda da nossa 

população. 

Reforma do Centro de Saúde Municipal, com organização técnica 

diferenciada, instalações modernas, novos equipamentos, atenção e 

rapidez aos exames necessários. 

Ampliação do horário de atendimento do Centro de Saúde. 

Cuidar das pessoas com atenção e carinho, com ênfase aos momentos em 

que estão mais frágeis. 

 

4. SEGURANÇA 

Utilização de um moderno sistema de monitoramento com câmeras e 

parceria com empresas de segurança privada. 



Parceria com Governo Estadual no sentido de maior efetivo por parte da 

Polícia Militar no município, juntamente com equipamentos de qualidade 

para execução dos serviços preventivos e/ou coercitivos e frota renovada. 

 

5. AGRICULTURA 

Programas de apoio ao pequeno produtor rural, como por exemplo a 

Agricultura Familiar. 

Planejamento e criação de um cronograma técnico de atendimento no 

que tange à manutenção e readequação das estradas rurais, com a 

implantação do “Programa Estradas do Campo”. 

Amplo programa de aquisição de sementes, defensivos e equipamentos 

agrícolas subsidiados. 

 

6. ESPORTE 

Criação da integração entre os setores Educação e Esportes, através do 

contra turno escolar esportivo. Setores fundamentais para o 

desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Trata-se da criação 

de um espaço moderno, criativo, interativo... onde os alunos da rede 

municipal de ensino poderão praticar atividades esportivas no contra 

turno escolar – natação, futebol, tênis de mesa, judô, vôlei de areia... 

Precisamos criar espaços, incentivar o uso consciente, oferecer 

acompanhamento técnico adequado, investir em nossas crianças! 

Apoio às escolinhas de futebol/futsal. 

 

7. Demais propostas 

Especial atenção e acompanhamento na Assistência Social do município; 

Apoio às nossas atividades culturais: exposições, eventos, festas, 

atividades religiosas, peças teatrais, incluindo a revitalização das 

instalações do nosso anfiteatro municipal. 



Projeto Melhor Idade – atividades interativas com nossos idosos, como 

reuniões, bingos, viagens programadas, academia da terceira idade. 

 

Tópico destaque: 

Atitudes necessárias para um Governo de êxito: Cuidar das pessoas, ouvir 

as demandas da população diariamente, planejamento das ações, pensar 

e repensar a cidade a médio e longo prazo, postura de gestor público 

atuante e presente, equipe de trabalho engajada na solução dos 

problemas da cidade, incluindo a valorização dos servidores públicos 

efetivos. 


