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Nosso Plano de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e 
reconquista do respeito da sociedade em relação ao serviço e ao poder público. 
Queremos uma cidade socialmente justa, economicamente sustentável e viável, 
preocupada com o bem estar da vida das pessoas. 
 

Nossos princípios são em favor da família e do cidadão, onde, o respeito, a 
honestidade, e o trabalho continuará sendo para todos. Por isso vamos continuar com 
uma administração transparente, participativa, comprometida, e com respeito ao dinheiro 
público. 
 

Estabeleceremos o contínuo processo de recuperação das finanças municipais, 
racionalizando gastos, eliminando desperdícios e gerenciando os recursos financeiros 
com austeridade e competência. 
 

O desenvolvimento de uma cidade cada dia melhor virá de maneira planejada e 
sustentável, com justiça, paz e prosperidade para todos. 
 
 
Ações propostas Administrativas: 
 

 Desenvolver uma Estrutura Administrativa e Orçamentária, com foco na Gestão, 
Planejamento, Controle e Resultados; Plano Diretor para os próximos 10 anos; 
Redução da taxa de iluminação pública; Planos de cargos e salários dos 
funcionários com estudo de viabilidade, garantindo o pagamento dos salários aos 
servidores municipais com pontualidade, bem como aos fornecedores. 
 

 
1. Saúde 
 

 Melhorar cada vez mais o sistema de atendimento ao cidadão cambirense 
possibilitando uma melhor qualidade de vida; Ampliar o acesso da população ao 
serviço de saúde, bem como a agilidade em exames e consultas especializadas; 
Ampliar atendimento médico nas áreas de: Clinica Geral, Geriatria ,Ginecologia, 
Pediatria, Psicologia, Nutricionista e Serviço de Odontologia, estendendo para o 



Posto de Saúde do Distrito do 7de Maio; Melhorias na infraestrutura da Saúde; 
Valorização das equipes Multidisciplinares; Investir em saúde preventiva e 
primária; Realizar na UBS Exames de Diagnóstico por Imagem (RX e 
Ultrassonografia) 

 
2. Educação  
 

 Investimento na formação, capacitando e valorização  dos profissionais da 
Educação; Ampliar  ações integradas entre educação com secretarias de 
Esportes e Lazer e Assistência Social; Manter vagas disponíveis nos Cmeis: 
Instalação de câmeras nas escolas municipais; Incentivo à cultura, teatro, música 
e dança, criando espaço para cultura e exposição bem como a pratica de esporte; 
Conclusão da Escola Municipal Dóris  de Jesus Lucas Moya; Manter a parceria 
com a Associação dos Estudantes, fornecer mais condições ao transporte para 
os universitários que residem em nosso município; Ampliação da frota  escolar. 

 
3. Segurança 
 

 Ampliar a participação com mais pontos de cobertura por câmeras no consórcio 
de segurança pública e cidadania; Implantação do Programa “Cidade Inteligente 
e Segura.”, investimento em tecnologia para adquirir câmeras para cobertura de 
locais estratégicos da nossa cidade e Serviço de monitoramento eletrônico; 
Projeto de Combate as drogas –Prevenção através de orientação nas escolas, 
projetos de esporte, lazer e assistência social às crianças. 

 
4. Assistência Social 
 

 As políticas públicas serão voltadas para diminuir as desigualdades e injustiças 
sociais; 
 

 Criar Centro de Capacitação profissional com promoção da inclusão social e 
cidadania; Implantar sistema informatizado integrado de dados das atividades da 
Secretaria de Assistência Social; Implantar Vigilância Socioassistencial municipal; 
Ampliar cursos de inclusão na terceira idade; Implantar Projeto Viva - virtudes e 
valores; Aumentar os Pólos de empreendimentos da Economia Solidária; Criar 
Projeto Juventude Ativa de voluntariado jovem; Articular grupos que se disponham 
a repassar conhecimento e vivências para as gerações mais novas; Criar Cartão 
SUAS com cadastro atualizado do Número de Inscrição Social (NIS); Manter as 
parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, sistema S (SENAI, 
SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e governo federal; Estimular a 
organização de novas Redes de empreendimentos econômicos solidários e 
aperfeiçoar as redes já existentes; Aprimorar o CRAS existente e garantir 
adequado dimensionamento da equipe e equipamentos adequados, reformados 
e seguros; Articular Políticas da Prefeitura garantindo atendimento integral; 
Investir na capacitação; Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de 
assistência social; Contribuir para a criação e formalização de microempresas e 
microempreendedores individuais. 

 
5. Esporte e Lazer 
 

 Instalação de uma quadra de vôlei de areia; Pista de caminhada e corrida ao redor 
do campo municipal; Escolinhas de basquete, handebol e atletismo; Manter a 
equipe de futsal da cidade disputando o Campeonato Paranaense ;Instrutores 



profissionais para orientar a população nos locais de maior fluxo de pessoas que 
fazem  atividade física; Promover festas culturais e de comemorações cívicas. 

 
6. Indústria/Comércio/Turismo 
 

 Um dos principais objetivos e prioridade da nossa próxima gestão é a ampliação 
do nosso parque Industrial, qualificação, geração de emprego e renda. bem como: 
“incentivo e fortalecimento para pequenas indústrias e serviços. Melhorias na 
Avenida do Parque das Indústrias; Concessão de terrenos para incentivo a 
Industrialização e emprego; Promover ações efetivas com ACEC; Programa de 
incentivo fiscal ISS; Continuar a parceria com SEBRAE, SENAC e SENAI; 
Concluir o estudo e colocar em pratica o Projeto de desenvolvimento para 
empresas se instalarem em nosso município (PRODECAM), afim de conceder e 
apoiar o setor industrial; 

 
 “Rota do Turismo” e “Ecoturismo”; Realização da EXPOCAM; Conclusão do Novo 

Calçadão Municipal; Implantação do Projeto “A Praça é Sua”, com programação 
de atividades sociais, de cultura, lazer e gastronômica na Praça Jordão Beleze 
das quais a população participe. 

 
7. Infraestrutura/Urbanismo/Mobilidade 
 

 Soluções para um melhor  desenvolvimento e fluidez do trânsito; Melhoria de 
infraestruturas públicas ; projeto de calçamento e acessibilidade, incluindo o 
programa “calçada solidária” para pessoas de baixa renda; Concluir toda malha 
viária com recape de CBUQ onde se encontra pedra irregular e paralelepípedo; 
Criar rota alternativa para Caminhões; Construção da Praça para atender os 
bairros do Jardim Cruzeiro e Sandro Mareze Capeloto com parque infantil, 
academia ao ar livre, pista de caminhada e campo de futebol e quadra de vôlei de 
areia; Construção da pista de skate e meia quadra poliesportiva no Jardim das 
flores; Buscar parcerias com Governos Estadual e Federal para viabilidade para 
construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional; 
Dar continuidade e incentivo ao projeto de saneamento no município Conclusão 
da infraestrutura para escoamento das águas pluviais do município.  

 
8. Agricultura 
 

 Promover o desenvolvimento rural, dignificar e buscar melhoria na qualidade de 
vida para o homem do campo; Criação de duas frentes de trabalho uma para 
conservação e adequação de estradas rurais e outra para as propriedades dos 
agricultores ;Aquisição de Caminhões e Maquinários para suprir a necessidade 
da frota rural; Cursos e atividades para o fortalecimento da agricultura familiar; 
Garantir a construção e manutenção das pontes; Incentivo ao Agronegócio;  
Melhorias de infraestrutura nos Bairros e comunidades da Zona Rural; 
Incrementar  o programa de compra direta de merenda escolar do produtor rural; 
Proporcionar a participação de agricultores a feiras e eventos do setor na busca 
por parcerias, tecnologias e informações que permitam melhorias nas culturas, 
propriedades e lucratividade. 

 
9. Sustentabilidade / Meio Ambiente 
 

 Projetos ecologicamente corretos para os resíduos sólidos; Implementar políticas 
de educação ambiental, incentivo à reciclagem de materiais através “Reciclar é 



preciso” e Projeto “sacola verde” para coleta seletiva; Preservação de rios e 
nascentes nas áreas rurais e distribuição de mudas de plantas nativas. 

 
 

Prezada Família Cambirense,  

Cambira, vive um momento diferente, a cidade se reencontrou com a sua 
autoestima. Nos orgulhamos do trabalho realizado em nossa gestão, e nos 
comprometemos a conduzir, com seriedade, respeito e com mais motivação, pois com a 
saúde financeira em dia, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso 
Município. 

Agradecemos a Deus por tudo!  

Muito Obrigado! 


