
Programa Mínimo de Governo de João Pavinato 

 

João Pavinato e Cidinha Pascueto, candidatos a prefeito e vice-prefeita, 

respectivamente, da coligação A Vitória do Povo, formada pela união dos partidos 

PSDB, PMDB, PV, PR, PRB, PMN, PHS, PTB e PDT, cumprindo dispositivo legal, vêm 

publicamente firmar programa mínimo de governo, lembrando que, a qualquer 

momento este programa será ampliado, com base nas discussões que serão feitas 

com a comunidade.   

PRINCIPIOS DA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA 
PARTICIPAÇÃO POPULAR.  

Mantemos o compromisso de continuar executando uma boa administração 

pública, com honestidade, compromisso, dinamismo e transparência das 

contas públicas, inclusive nas licitações e contratações de empresas usando 

sempre como norte, os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mantemos o 

compromisso de garantir independência aos órgãos de fiscalização como 

auditoria interna, conselhos e entidades afins,  com a realização de periódicas 

audiências públicas de prestação de contas junto a comunidade. 

Mantemos o compromisso de continuar aplicando o dinheiro público de forma 

correta e legal, com coerência e sempre em beneficio da população de Cambé, 

buscando de forma geral, garantir os princípios constitucionais a todo cidadão 

no intuito de proporcionar uma sociedade cada vez mais justa e fraterna.  

Mantemos o compromisso de atuar dentro dos princípios éticos, morais e 

cristãos, condenando e combatendo toda prática de corrupção e ilegalidade 

que porventura possa existir na administração pública, garantindo a punição 

necessária prevista em lei para qualquer funcionário ou agente público que 

cometer atos irregulares e ilegais, ressalvados o devido processo legal, com 

amplo direito ao contraditório. Vamos também observar a Lei Ficha Limpa 

quando da nomeação de cargos públicos que fazem parte da equipe 

administrativa do Executivo Municipal.  

Mantemos o compromisso da ampla participação popular na administração, 

utilizando para isso, mecanismos como a Ouvidoria Municipal; o programa 

Prefeitura em Ação; o canal “fale com o prefeito”, como já acontece atualmente, 

e vamos também utilizar de todos os meios de comunicação possíveis e legais, 

como blogs, sites e redes sociais como forma de incentivo à participação 

popular. Vamos também incentivar a atuação da comunidade junto aos 

conselhos municipais e associações de moradores, fazendo com que o Poder 

Público, Legislativo e Sociedade Civil interajam na Administração Pública.  

 



INFRA-ESTRUTURA  

Vamos dar continuidade na manutenção e conservação das vias públicas,  com 

ampliação da sinalização de trânsito e informativa;  vamos municipalizar o 

sistema de trânsito e estudar uma completa revitalização no sistema viário da 

área central de Cambé, além de investir em uma maior conservação de 

estradas rurais. Vamos continuar o programa de troca de iluminação pública 

em ruas, praças e espaços públicos, com o objetivo de trocar e modernizar 

toda a iluminação pública de Cambé. Também firmamos o compromisso de 

revitalizar o transporte coletivo urbano e puxar a discussão sobre melhorias o 

sistema de transporte coletivo metropolitano. Vamos adquirir novas áreas para 

implantação de empreendimentos industriais e dotar estas áreas da necessária  

infraestrutura. Pontualmente, vamos investir no trecho da Avenida José 

Bonifácio, possibilitando a melhoria da infraestrutura e também na PR 445, 

entre outros locais, com o objetivo de estimular a implantação de indústrias; 

nestas regiões. Vamos também ampliar o investimento em pavimentação 

asfáltica, bem como na recomposição da malha viária existente. Vamos criar  

uma estrutura específico de recuperação e manutenção dos equipamentos 

públicos, renovando a frota de equipamentos e maquinários públicos. Também 

vamos continuar cobrando mais investimentos da Sanepar no saneamento do 

Município.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIALIZAÇÃO E EMPREGO  
 
Assumimos o compromisso de continuar os trabalhos do programa de 

desenvolvimento econômico e industrialização no Município, incentivando o 

crescimento das empresas já instaladas na cidade, bem como buscando a 

vinda de novas indústrias para o Município, como forma de proporcionar a 

geração de empregos e renda.  Ao mesmo tempo, vamos incentivar o comércio 

local e os microempresários, ampliando os incentivos a micro e pequena 

empresa; Para isso vamos utilizar mecanismos como a venda subsidiada de 

terrenos, parcerias de capacitação profissional, programas de modernização do 

comércio, com o aprimoramento da qualidade do atendimento e melhoria das 

políticas de preço, visando torna-lo mais competitivo. Vamos também dar 

continuidade à instalação de cursos profissionalizantes, pesquisando junto as 

empresas o perfil profissional desejado dos trabalhadores para criação de 

cursos de capacitação específicos; Vamos incentivar os empresários a 

contratação de menores aprendizes, jovens no primeiro emprego e abrir vagas 

a estágios para profissionais recém formados.  

 

 

 



SAÚDE 

Assumimos o compromisso de dar continuidade ao trabalho de modernização e 

adequação da rede de atendimento da saúde pública, já iniciado nesta gestão, 

com a manutenção da estrutura existente, reforma e ampliação dos espaços 

necessários para atender melhor a comunidade, tais como a reforma e a 

construção de Unidades de Saúde; Especificamente, vamos gestionar,  junto 

às esferas estadual e federal, por recursos para a construção de um centro de 

reabilitação em saúde; vamos implementar as atividades físicas através da 

ampliação de educadores físicos; vamos ampliar as consultas médicas e 

exames especializados e implantar o programa “Município Amigo do Idoso”; 

implantar o Programa de Saúde para pessoas com Deficiência. Quanto a 

política de recursos humanos, vamos incrementar a estrutura existente, 

continuar a contratação de novos profissionais, sobretudo de médicos, e 

investir na capacitação e educação permanentes, além de implantar a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (especifica em acidentes com 

materiais biológicos e ergonomia).  

ESPORTE 

Vamos continuar a manutenção das praças esportivas e espaços de lazer; 

implantar novos programas voltados ao esporte e lazer para as variadas faixas 

etárias e garantindo a prática para pessoas com deficiência; recuperar e 

reformar o maior número de equipamentos próprios esportivos; melhorar o 

atendimento e as instalações da Secretaria de Esportes; aprovação do Projeto 

de Lei do Incentivo do Esporte – Bolsa Atleta; ampliar os programas de 

escolinhas de esportes; criar programas esportivos para pessoas da terceira 

idade e portadores de deficiência física e aumentar o quadro de funcionalismo 

da Secretaria de Esportes.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MORADIA  

Vamos dar continuidade aos programas sociais existentes e a implantação da 

rede de atendimento social, iniciada nesta gestão com a implantação dos 

CRAS (Centros de Referencia em Atendimento Social); Vamos ainda instituir a 

Política Municipal de Enfrentamento às Drogas, envolvendo a rede de serviços 

da Assistência Social e, conjuntamente com outras esferas do governo 

municipal, onde cada Secretaria terá seu eixo com metas para alcançar, 

avançando no combate às drogas. Vamos também capacitar e qualificar as 

famílias de baixa renda, envolvendo as Secretarias de Assistência Social e do 

Trabalho, visando a inserção no mundo do trabalho; Vamos discutir a 

ampliação dos serviços sócio-assistenciais existentes, focando na criança, no 

adolescente e no idoso. Vamos também criar uma estrutura própria para a 

política habitacional e um serviço de acompanhamento das famílias 

contempladas com o programa habitacional. Também teremos como foco a 

inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas municipais. 



 

ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SOCIEDADE CIVIL  

Reafirmamos o compromisso de repassar em dia as subvenções sociais para 

as entidades devidamente cadastradas e aprovadas no Orçamento do 

Município, sempre atendidas as condições legais inclusive a necessidade de 

prestação de contas;  Estudar possível aumento das verbas quando justificado 

e comprovado a necessidade; Vamos também dotar em estrutura a ser 

definida,  um núcleo de pessoas qualificadas para dar assistência às entidades 

subvencionadas, bem como exercer fiscalização e acompanhamento mais 

próximo para todas, inclusive para as hortas comunitárias, associações de 

moradores e entidades filantrópicas. Vamos realizar parcerias com a entidades 

da sociedade civil para realizações de trabalhos específicos; vamos oferecer 

cursos de formação e qualificação para as entidades e motivar e incentivar a 

sociedade civil  para que os mesmos participem dos conselhos municipais 

existentes na administração pública. Vamos descentralizar as reuniões dos 

conselhos e departamentos para os bairros, junto com as associações de 

moradores e entidades daquela região.  

EDUCAÇÃO 

Vamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido na educação do município 

proporcionando qualidade e garantia de vaga a todos que precisam da 

educação infantil e fundamental; Vamos continuar trabalhando para oferecer 

uma alimentação de qualidade a todos os alunos da rede pública de educação, 

bem como continuar com a política existente na área reformas e ampliações 

das escolas de ensino fundamental e dos centros municipais de educação 

infantil. Vamos continuar trabalhando para diminuir a demanda de alguns 

serviços de  educação,  como na área de educação infantil e vamos continuar a 

políticas de valorização dos profissionais da educação. Vamos dar 

continuidade às políticas existentes de implementação das escolas de período 

integral e discutir a melhor forma de administração do IMP- Instituto Municipal 

de Previdência. 

CULTURA 

Vamos continuar proporcionando momentos de cultura à toda a população, 

além de manter as tradicionais festas e eventos realizados em nosso 

município, além de instituir o Fórum Permanente de Cultura do Município,  

presencial e na internet; vamos criar o Festival de Arte e Cultura com a 

participação das várias áreas e segmentos de cultura e arte do município; 

vamos instituir o Plano Municipal de Cultura e regulamentar e implantar o 

Fundo Municipal de Cultura e ainda criar mecanismos e instrumentos de 

incentivo na produção e divulgação da arte pública no município. 



 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Vamos manter a execução continua dos serviços públicos e implementar 

serviços de limpeza pública de forma integrada à política ambiental, atendendo 

a 100% dos moradores da zona urbana com manejo de resíduos sólidos, 

urbanos e domiciliares; varrição de ruas; roçagens dos logradouros públicos; 

ampliação da coleta seletiva e implantação de pontos de entrega voluntária do 

reciclado. Vamos também implementar na íntegra o Plano Municipal de Gestão 

Interna de Resíduos Sólidos e ainda implementar ações de educação 

ambiental. Vamos trabalhar para a implantação de quatro ecopontos para 

destino de resíduos da construção civil do pequeno gerador. Vamos ainda  

implantar  o Plano Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos, com ações de 

monitoramento da qualidade das águas e recuperação das matas ciliares.  

Temos ainda em nossa agenda a conservação e manutenção das praças, dos 

parques e fundos de vale da cidade; a criação do Código Municipal Ambiental, 

prevendo as diretrizes para toda a cidade; a ampliação do serviço de poda de 

árvore e campanhas voltadas à melhoria da arborização urbana; Trabalhar 

incansavelmente pela manutenção e readequação das estradas rurais do 

município; a criação da feira do produtor; estabelecer parcerias com os 

municípios vizinhos para a solução dos problemas comuns em divisas; fornecer 

serviço de assistência técnica para a agricultura familiar e fomento de 

programa de geração de renda. 

 


