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A proposta do Programa de Governo da Coligação Cambé Unida e Decidida consiste 

em trabalhar de forma articulada com outras esferas do Poder e com a comunidade 

local,  priorizando as políticas públicas de forma que venham a contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população atraves da gestão participativa. 

 

 

Nosso Programa de Governo vai centralizar suas ações em torno de cinco 

grandes marcas: 

- Cambé acolhedora, inclusiva e de oportunidades; 

- Cambé com muito mais saúde, segurança e educação; 

- Cambé com qualidade de vida para todos; 

- Cambé crescendo no ritmo do Brasil; 

- Cambé democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente. 
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1 Educação de qualidade em tempo integral 

2 Saúde humanizada, ágil e resoluta 

3 Respeito ao cidadão e democratização do poder 

4 Gestão administrativa eficiente, honesta e transparente 

5 Quebra do ciclo da pobreza e da miséria 

6 Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

7 Transporte público 

8 Moradia  

9 Incentivo ao desenvolvimento econômico 

10 Agricultura 

11 Qualificação profissional 

12 Serviços urbanos 

13 Planejamento e visão estratégica de futuro 
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1. Educação de Qualidade em Tempo Integral 

Educação básica de qualidade envolve grande número de ações, procedimentos e 
programas, como mostramos a seguir:  

1.1 Educação em Tempo Integral 
 
Estudo e implantação gradativa do período integral para ensino básico. 

1.2 Programa de Valorização do Professor 

 
Programa de valorização dos professores que envolverá a realização de cursos, 
seminários e conferências de atualização e aperfeiçoamento; realização de 
workshops para auxiliar na preparação de aulas.  
 

1.3Educação Infantil 

 
O aumento da oferta de vagas nos Centros de Educação Infantil também é um 
compromisso do nosso governo. A ampliação das vagas ocorrerá como 
consequência da construção de novos Centros de Educação Infantil e da 
reforma e ampliação das unidades consideradas prioritárias. 
 

1.4 Outras ações na educação 

Promover campanhas para erradicar o analfabetismo; 



Priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar dando 
prioridade as frutas e vegetais da época. 

2. Saúde humanizada, ágil e resoluta  

A grande mudança e melhoria nos serviços públicos de saúde passam 
obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a recepção nas 
unidades de saúde até o atendimento médico, o serviço público será realizado com 
zelo e respeito ao cidadão Cambeense. 

A valorização de todos os profissionais que atuam na saúde, independente de sua 
categoria profissional, será um dos pilares dessa transformação. 

Além disso, o atendimento na saúde pública será mais rápido e eficiente, reduzindo 
filas e o tempo de espera para atendimentos, exames e consultas. 

3. Respeito ao cidadão e democratização do poder 

É nosso compromisso realizar uma gestão aberta, transparente e democrática. 
Decisões de maior relevância serão tomadas a partir de discuções com a 
comunidade interessada.  

Serão também realizadas discuções nos bairros visando a elaboração do 
Orçamento do Município, estabelecendo as obras e serviços prioritários para cada 
região. 

 

4. Gestão administrativa eficiente, honesta e transparente  

 

4.1 Melhorar as condições físicas e aparelhamento dos espaços públicos 

4.2  Valorização dos funcionários públicos municipais, através de melhorias 
salariais e melhores condições de trabalho. 

4.3 Qualidade no atendimento ao cidadão 

Programa desenvolvido junto à equipe de servidores do Município e coordenado 
pelo Departamento de Recursos Humanos , com o objetivo de aperfeiçoar, 
racionalizar e agilizar o atendimento ao contribuinte e cidadão em todos os órgãos 
da administração municipal. 

 

5. Quebra do ciclo da pobreza e da miséria  



A quebra do ciclo da pobreza envolve a priorização de três áreas: Educação de 
qualidade, planejamento familiar e pesquisa. 

Esta é uma tarefa que envolve esforços conjuntos e coordenados das secretarias de 
educação, saúde, ação social, cultura e esporte. 

 

6. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente  

Consiste num amplo programa de proteção ambiental, que compreende desde a 
limpeza urbana até a gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva. 

. preservação e recuperação dos mananciais, nascentes e rios de Cambé. 

. viabilização da implantação do aterro sanitário. 

 

7. Transporte público  

Construção do Terminal de Transporte Urbano Central, proporcionando mais 
conforto e praticidade aos usuários do sistema; 

Substituição de abrigos para ônibus por modelos mais confortáveis; 

8. Moradia  

 Construção de moradias populares. 

 

9. Incentivo ao desenvolvimento econômico 

 Criação de novos Parques Industriais, e manutenção da infra estrutura dos 
existentes, visando a aptidão do município. 

Contribuir para o fortalecimento de micro e pequenas empresas que se localizam 
em áreas impróprias de acordo com o zoneamento da cidade 

Promover a capacitação de recursos humanos nas áreas técnicas e empresariais. 

Aumentar a geração de emprego e renda 

Promover maior interação entre empresas, e poder publico e entidades de ensino e 
pesquisa  

 



10. Agricultura 

Readequação e manutenção das estradas rurais do município. 

Organizar patrulhas mecanizadas para prestação de serviços em parceria com os 
produtores; 

Promover medidas para aumentar a segurança no campo, inibindo invasões e 
danos às propriedades rurais. 

 

11. Qualificação profissional acessível a todos 

O Município firmará parcerias com o Senai, Senac, Sindicatos, câmaras setoriais da 
Acic e outras instituições públicas e privadas no sentido de viabilizar cursos livres 
e treinamentos visando preparar adequadamente profissionais para o mercado de 
trabalho, seja no setor comercial, industrial ou de prestação de serviços. 

Além dos cursos livres, vale lembrar que uma grande carência do mercado de 
trabalho atual é de bons profissionais de nível técnico. Essa insuficiência de 
profissionais técnicos supera até mesmo a demanda de trabalhadores com nível 
superior, principalmente na indústria e construção civil. Nesse sentido, 
trabalharemos em parceria com outras esferas de governo e instituições de ensino 
visando proporcionar mais vagas para esses cursos. 

12. Serviços Urbanos 

Ampliar a qualidade dos serviços urbanos, especialmente a pavimentação asfáltica 
e as operações de recape e tapa-buraco, maximizando a durabilidade dessas obras 
de infraestrutura.  

 Outras Ações 

Reestruturação do sistema viário e organização do trânsito; 

Efetivar o Programa de Educação no Trânsito; 

Definir critérios para a expansão do perímetro urbano; 

Fiscalizar e fazer cumprir o contrato firmado com a Sanepar; 

Aperfeiçoar o sistema de iluminação pública em toda a cidade; 

Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical, especialmente as placas 
indicativas de nomes de ruas e avenidas. 

Realizar outras ações que venham de encontro com as necessidades do municipio. 



  

13. Planejamento e visão estratégica do futuro  

Mudanças de verdade exigem a participação de todos. E é esse um dos papéis do 
Poder Público Municipal: estimular a participação da sociedade num grande 
projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo, que represente a solução 
permanente de problemas na saúde, educação, segurança, habitação e meio 
ambiente, entre outros. 

Não é todo dia que temos a oportunidade de mudarmos as vidas de centenas de 
crianças, de oferecer a oportunidade de se desenvolverem intelectual, física e 
socialmente, dando-lhes oportunidades que de outra forma não teriam. 
Oportunidade de crescer, como pessoas e cidadãos de bem, de se tornarem pessoas 
sempre dispostas a aprender, de terem uma saúde melhor, de construírem o 
próprio futuro através do conhecimento. 

A força da educação está na enorme capacidade de mudança que ela pode gerar, 
tanto no indivíduo quanto na sociedade. Vamos trabalhar para que todas as 
crianças de nossa cidade tenham acesso à educação de qualidade. 

Melhorar os programas existentes e criar novos que venham atender a mulher e o 
idoso como um todo. 

Quebraremos o ciclo da pobreza e da miséria. Vamos entrar no ciclo da 
prosperidade e nossa cidade em 20 anos possuirá indicadores sociais de primeiro 
mundo. 

A realização desse sonho exige planejamento sério e adequado. Mais do que isso, 
exige a participação de todos, num grande mutirão de cidadania. 

 

14. Segurança 

Criação da guarda municipal, por conseguinte a implantação de ações que venham 
melhorar a segurança do nosso município. 

Requerer a implantação de uma unidade da delegacia da mulher no município, 
onde as mesmas terão uma atenção especializada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


