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               APRESENTAÇÃO 

 

 

O principal objetivo deste Plano de Governo é apresentar a nossa real intenção e 
promover ações voltadas ao futuro do município de Cambé. 

É preciso planejar e preparar o desenvolvimento para os próximos anos, e para que isso 
aconteça, trabalharemos incansavelmente, com responsabilidade e honestidade, 
respeitando os princípios da gestão pública , LEGALIDADE, IMPESSOABILIDADE, 

MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA desde o primeiro dia de nosso mandato, para 
construirmos uma cidade cada vez melhor, mais justa e digna para TODOS 

 

JORGE AUGUSTO TEODORO 
Prefeito 
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ESTRUTURA DO PLANO DE GOVERNO 

 

A nossa atuação estará organizada em três eixos, compostos por programas que servirão 
de base para a nossa gestão.  
 
EIXO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, 
onde o nosso planejamento será voltado para a promoção do bem-estar das pessoas.  
 
EIXO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, onde trilharemos caminhos para a promoção 
de uma cidade que potencialize as relações sociais e tornem vivos, dinâmicos e 
funcionais os nossos espaços. 
  
EIXO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE, onde 
buscaremos responder a um desafio global: a promoção do desenvolvimento econômico 
em consonância com a preservação e a conservação do meio ambiente.  
 
Os referidos eixos, para além da integração temática, terão inserção focada no território 
(MUNICÍPIO). A nossa atuação buscará superar os desafios e ampliar as potencialidades 
de cada BAIRRO da nossa cidade.  

 

A seguir, apresentaremos as nossas propostas para o município de Cambé: 
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EIXO 1: DESENVOLVIMENTO HUMANO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Educando para a Cidadania - EDUCAÇÃO 

 

Compromisso: Nenhuma criança na rua. Toda criança na escola e junto a sua família. 

 

Proposta Geral: Garantir o acesso universal a uma educação cidadã e inclusiva e ao 

ensino de qualidade.  

 

Propostas específicas:  

• Ampliar a oferta de educação infantil, considerando padrões de qualidade e com 

base nos parâmetros nacionais para atendimento na educação infantil pública;  

• Ampliar a oferta de vagas para comunidade;  

• Ampliação em programas para educação adulta; 

• Parcerias com empreendedores da cidade, bem como com produtores locais para 

baratear e facilitar o fornecimento, qualidade e variedade da merenda escolar para 

nossas crianças; 

 

Proposta Geral: Fortalecer o planejamento e a gestão em educação no município.  

 

Propostas específicas:  

• Realizar a revisão salarial anual, de acordo com o piso salarial, de modo a 

preservar o poder aquisitivo dos educadores, nos termos do inciso X do artigo 37 

da Constituição Federal, na Lei 11.738/2008 e na Lei Municipal;  

• Assegurar a formação continuada dos profissionais da educação; 

 

  

Proposta Geral: Ampliar, melhorar e/ou adequar a infraestrutura escolar do 

município. 

 

Propostas específicas:  

• Garantir as condições necessárias à melhoria e manutenção da infraestrutura física 

das Unidades Escolares existentes e a construção de novos prédios escolares para  
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atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, considerando a necessidade de 

acessibilidade arquitetônica em todos os ambientes; 

• Contratação de profissionais da educação para desafogar o sistema educacional, 

garantindo a saúde dos servidores e qualidade no ensino; 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Viver com mais Saúde  - SAÚDE 

 

Compromisso: Melhorar a qualidade e o acesso da população aos serviços básicos de 

saúde. 

 

Proposta Geral: Impulsionar a expansão e o fortalecimento da atenção básica, 

ampliando o acesso, com ênfase na Atenção Primária em Saúde. 

 

Propostas específicas:  

• Complementar e ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas unidades de 

saúde da rede municipal e qualificá-las para atenção a populações de maior 

vulnerabilidade, conforme a necessidade de cada unidade;  

• Desenvolver ações articuladas de prevenção, acolhimento e acompanhamento no 

atendimento a pessoas em situação de violência;  

 

 

Proposta Geral: Incrementar os serviços de atenção especializada, ampliando, 

garantindo e facilitando o acesso da população a serviços de média e de alta 

complexidade, com qualidade, na perspectiva das redes de atenção à saúde, 

visando proporcionar uma maior celeridade e efetividade na resposta aos usuários 

do SUS. 

 

Propostas específicas:  

• Incrementar o desenvolvimento de ações para ordenação da atenção 

especializada, com ênfase para as especialidades de maior demanda, 

reorganizando e ampliando a Policlínica e outros serviços especializados 

existentes, de forma coordenada com a sistemática das redes de atenção à saúde;  
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• Fortalecer o processo de organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito 

municipal, nas áreas de urgência e emergência, materno-infantil, doenças crônicas, 

psicossocial e cuidados à pessoa com deficiência;  

• Viabilização para construção de uma maternidade municipal; 

 

Proposta Geral: Promover a redução dos riscos e agravos à saúde da população, por 

meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

 

Propostas específicas:  

• Fortalecer as ações de vigilância em saúde e promoção da saúde com fomento ao 

desenvolvimento de ações intersetoriais;  

• Fortalecer e Executar as Ações de Vigilância Ambiental, incluindo o Controle e 

Monitoramento dos Riscos às Populações Expostas a Solos Contaminados, 

Desastres, Poluição do Ar e Água de Consumo;  

 

Proposta Geral: Impulsionar a capacidade organizativa e resolutiva da assistência 

farmacêutica (AF), por meio da implementação da política e da gestão da AF no 

município, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das 

demandas dos serviços de saúde. 

 

Propostas específicas:  

• Revisar, atualizar e publicar a Relação Municipal de Medicamentos periodicamente;  

• Instituir e regulamentar sistema de monitoramento com base nos medicamentos 

traça dores para avaliação do consumo;  

• Elaborar, operacionalizar e manter atualizada a Relação Municipal de Material 

Médico-Hospitalar;  

 

Proposta Geral: Consolidar a rede municipal de referência de apoio diagnóstico 

laboratorial, por imagem e gráfico, fomentando a capacidade resolutiva do sistema 

de saúde no âmbito municipal. 

 

Propostas específicas:  
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• Estruturar a rede municipal de referência ao apoio diagnóstico laboratorial e 

imagem e gráfico, conectada por meio de sistema de gestão informatizado, 

potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à saúde;  

• Incorporar à rede novas tecnologias em diagnóstico (equipamentos de exames 

bioquímicos automatizados), para dar fluidez à realização dos exames 

complementares mais comuns para a atenção básica;  

 

Proposta Geral: Contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, 

valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS 

no âmbito municipal. 

 

Propostas específicas:  

• Estruturar política de gestão de pessoal voltada para o enfrentamento dos desafios 

de qualificação profissional para aprimoramento dos processos de trabalho e 

atendimento da necessidade de ampliação dos serviços da rede municipal de 

saúde, visando o desenvolvimento institucional;  

• Criar Escola Municipal de Formação de Pessoal para os Serviços de Saúde, em 

parceria com os Núcleos de Saúde Pública das universidades; 

 

Proposta Geral: Viabilizar a implementação de novo modelo de gestão, centrado no 

planejamento integrado, na informação em saúde, na intersetorialidade e na relação 

interfederativa, com foco em resultados e em um financiamento estável. 

 

Propostas específicas:  

• Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas nas Unidades de Saúde em 

sistema de corresponsabilidade (nível central - unidades);  

• Instituir, regulamentar e operacionalizar a Sala de Informação Estratégica em 

saúde da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

Proposta Geral: Fortalecer a Função Regulatória e os instrumentos de Controle, 

Avaliação e Auditoria do SUS, com geração de ganhos de produtividade e eficiência 

para o SUS. 
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Propostas específicas:  

• Incrementar o desenvolvimento da política de regulação no município, em 

conformidade com as normas do SUS;  

• Intensificar a regulação das internações de urgência e emergência; 

 

Proposta Geral: Potencializar a gestão participativa, o controle social, a educação 

popular e a ouvidoria do SUS. 

 

Propostas específicas:  

• Ampliar e qualificar a gestão participativa, com fortalecimento dos Conselhos 

Gestores das Unidades de Saúde;  

• Implantar a Política Municipal de Promoção da Equidade em Saúde e a Política 

Municipal de Educação Popular em Saúde;  

 

Proposta Geral: Desenvolver o processo de modernização da gestão administrativa, 

orçamentária e financeira. 

 

Propostas específicas:  

• Promover a qualificação profissional sobre o processo de execução orçamentária e 

financeira em quatro componentes básicos: tecnológico, expertise técnica, 

comunicação dialógica e inovações de métodos e fluxos de trabalho;  

• Instituir, regulamentar e operacionalizar o sistema de apuração de custo, 

instrumentalizando a gestão do SUS no uso racional de recursos; 

 

Proposta Geral: Promover a melhoria da infraestrutura do SUS por meio da 

construção, reforma, ampliação e modernização do sistema, com vistas a propiciar 

aos seus usuários e trabalhadores condições adequadas de acesso aos serviços de 

saúde. 

 

Propostas específicas:  

• Formular, regulamentar e operacionalizar o plano de estruturação e modernização 

da rede física dos serviços de saúde da SMS;  
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• Construir, ampliar, reformar, equipar e modernizar as Unidades Básicas de Saúde;  

• Informatizar as unidades e dotá-las de acesso à internet permitindo boa 

comunicação com a rede, recebimento de exames online e melhoria da regulação; 

• Criação de um sistema integrado de prontuários, dando possibilidade de 

atendimentos em qualquer unidade em casos de emergência; 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Mais Assistência e Inclusão Social  -  ASSISTENCIA 

SOCIAL 

 

Compromisso: Melhorar as condições de vida da população do centro e dos bairros da 

cidade. 

 

Proposta Geral: Fortalecer a organização institucional e a gestão do Sistema Único 

da Assistência Social (SUAS) com a ampliação de serviços e a valorização dos 

trabalhadores. 

 

Propostas específicas:  

• Elaborar o Diagnóstico Socioterritorial da cidade, identificando a incidência de 

situações de riscos, vulnerabilidades e violações de direitos, a ausência e/ou 

existência de serviços públicos;  

• Elaborar e implementar Plano de Capacitação Permanente para os trabalhadores 

do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e das entidades da rede 

prestadora de serviços socioassistenciais, objetivando a formação de profissionais, 

com perfil técnico necessário à gestão e à execução dos serviços 

socioassistenciais; 

 

Proposta Geral: Aprimorar a gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 

na perspectiva de consolidar o direito socioassistencial. 

 

Propostas específicas:  

• Reestruturar os equipamentos públicos/serviços socioassistenciais (Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, Unidades de Acolhimento, dentre outros) com as  
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   condições de trabalho adequadas, equipe técnica específica e material de consumo       

permanente;  

• Reordenar e ampliar o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias 

em Situação de Rua, promovendo o acesso da população em situação de rua a 

direitos socioassistenciais volta do centro POP; 

• Respeitar as tipificações dos serviços da política de assistência social; 

• Implementação de projetos de economia solidária com famílias em estado de 

vulnerabilidade; 

• Efetivação nas atividades dos centros de convivência do Idoso,  

• Criação de um espaço para atendimento aos idosos que não possuem familiares, 

ou pessoas para cuidados (Complexo VÔ);  

 

 

Proposta Geral: Aperfeiçoar as práticas de intersetorialidade com outras políticas 

sociais e econômicas, de forma a garantir a inclusão social e melhoria das 

condições de vida da população. 

 

Propostas específicas:  

• Potencializar e fomentar a intersetorialidade, como estratégia de gestão visando 

ampliar as ofertas da Assistência Social em integração com as Políticas de 

Educação, Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, Esporte, Direitos Humanos, 

Segurança, Meio Ambiente, dentre outras, de modo a permitir o acesso aos direitos 

sociais básicos e a ampliação de oportunidades às famílias em situação de 

vulnerabilidade e violação de direitos;  

• Instituir parâmetros para a relação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

com o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas ao 

estabelecimento de fluxos e protocolos de referenciamento e delimitação de 

competências, na perspectiva da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes; e  

do atendimento, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com 

deficiência; 
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PROGRAMA TEMÁTICO: Mais Vida Ativa - ESPORTE E LAZER 

  

Compromisso: Fortalecer o cenário esportivo e de lazer da cidade. 

 

Proposta Geral: Aperfeiçoar e modernizar a gestão do Esporte e Lazer.  

 

Propostas específicas:  

• Elaborar e implementar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer; 

• Estimular a participação da sociedade nas definições da política municipal de 

Esporte e Lazer; 

 

Proposta Geral: Democratizar o acesso e fortalecer o esporte amador e profissional 

na cidade.  

 

Propostas específicas:  

• Fortalecer os programas de apoio às organizações locais de esporte amador e 

profissional;  

• Ampliar a utilização dos espaços públicos da cidade para a realização de 

atividades esportivas e de lazer, com menos burocracia para dar mais vida a 

cidade; 

• Projeto de melhorias para o Estádio municipal, bem como resgate do time oficial de 

nossa cidade; 

 

Proposta Geral: Ampliar e modernizar a infraestrutura desportiva da cidade.  

 

Propostas específicas:  

• Reformar e ampliar os equipamentos desportivos da cidade;  

• Construir equipamentos esportivos nas áreas onde há maior concentração de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 

•  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Mais Cultura na Cidade - CULTURA 

 

Compromisso: Fortalecer o cenário artístico-cultural da cidade. 
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Proposta Geral: Fortalecer o cenário artístico-cultural da cidade por meio da 

efetivação de ações de reestruturação de espaços culturais e de fomento à 

produção dos diversos segmentos culturais do município, disponibilizando os 

subsídios necessários à ampliação das manifestações culturais e consolidando a 

identidade cultural do Município.  

 

Propostas específicas:  

• Fortalecer o Fundo Municipal de Cultura, aplicando através de editais públicos, com 

processos seletivos transparentes e fiscalização da sociedade civil;  

• Revisar e aprimorar a Lei de Incentivo à Cultura; 

 

• Projetos voltados a cultura em atividades para contraturno escolar (skate, grafite, 

dentre outras atividades); 

 

• Efetivação e cronograma fixo de atividades no ponto de cultura do Jd. Silvino; 

• Expansão do ponto de cultura para todas as regiões de Cambé, ativando espaços 

que estão abandonados; 

• Criação de um calendário com atividades culturais em nossa cidade, trazendo 

interação para sociedade cambeense; 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Reafirmando Direitos - DIREITOS HUMANOS 

 

Compromisso: Fazer com que os direitos dos cidadãos sejam observados e cumpridos 

no município. 

 

Proposta Geral: Implementar políticas de proteção aos cidadãos. 

 Propostas específicas:  

• Dar proteção às pessoas e grupos vulneráveis e/ou historicamente discriminados 

(negros, pessoas com deficiência, com transtorno mental, vítimas da dependência 

química, a comunidade LGBTQI+ e população em situação de rua), através da  
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oferta universal de políticas públicas de proteção aos direitos fundamentais do ser 

humano;  

• Formular e implantar de forma amplamente participativa o Plano Municipal do Idoso 

que defina diretrizes, metas e programas que permitam assegurar os direitos 

sociais do idoso e gerar as condições para sua proteção e a promoção de sua 

autonomia, assim como a sua inserção ativa na sociedade; 

 

Proposta Geral: Aperfeiçoar, modernizar e humanizar os serviços oferecidos pela 

Prefeitura. 

 

Propostas específicas:  

• Realizar ações de conscientização e capacitação dos servidores públicos 

municipais sobre o respeito e a convivência com a diversidade na prestação dos 

serviços públicos; 

 

Proposta Geral: Fortalecer e integrar o planejamento e a gestão das políticas 

públicas para mulheres no município.  

 

Propostas específicas:  

• Qualificar e atualizar gestoras, gestores e profissionais da Prefeitura das áreas de 

saúde, segurança pública, assistência social, educação, e conselhos tutelares, 

acerca da temática de gênero e das diversas formas de violência contra as 

mulheres e seus desdobramentos, considerando a diversidade;  

• Criar o catálogo de informações sobre os serviços especializados de atendimento 

às mulheres em situação de violência; 

Proposta Geral: Promover a universalização de direitos e a garantia de políticas 

públicas efetivas para as mulheres.  

 

Propostas específicas:  

• Fortalecer a Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência;  

• Ampliar o atendimento de saúde integral da mulher, na assistência ao pré-natal, ao 

planejamento familiar, à prevenção da gravidez na adolescência, do câncer cérvico 

uterino e de mama; 
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Objetivo: Incentivar o protagonismo da mulher nos espaços públicos do município. 

 

Propostas específicas:  

• Ampliar o quantitativo de Centros Municipais de Educação Infantil e adequá-los 

para funcionamento em tempo integral, considerando as necessidades das 

mulheres trabalhadoras (não atrelada ao calendário escolar);  

• Implantar e acompanhar núcleos produtivos para fortalecimento de 

empreendimentos econômicos solidários geridos por mulheres; 

 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Juventude mais Integrada - JUVENTUDE 

  

Compromisso: Proteger a juventude da violência, das drogas e da gravidez precoce. 

 

Proposta Geral: Estimular e garantir o desenvolvimento saudável dos jovens por 

meio da implementação de ações de fortalecimento e de qualificação que garantam 

o acesso desses às principais políticas públicas de juventude. 

 

Propostas específicas:  

• Elaborar e implementar a Política Municipal para Juventude, com ações integradas 

às políticas de Trabalho, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, capazes de 

promover aquisições importantes para a vida, assegurando direitos e ampliando as 

oportunidades para a juventude;  

• Criar o Centro Cultural da Juventude, onde serão realizados eventos para a 

juventude – cultura, arte, lazer, debates, formação profissional, etc (otimizar o 

centro da juventude já existente); 

• Incentivar ainda mais empresários a garantir o primeiro emprego; 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Segurança e Ordem Pública - SEGURANÇA 

 

Compromisso: Criar a  G.M. e implantar projetos inteligentes de segurança para a 

cidade. 
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Proposta Geral: Aprimorar as ações na área de segurança urbana por meio da 

informatização e criação da Guarda Municipal para junto com a polícia militar e 

comunidade haver integração e agiidade 

 

Propostas específicas:  

• Avançar na instalação de sistemas de monitoramento eletrônico nas escolas, 

postos de saúde e logradouros públicos, objetivando garantir a segurança 

patrimonial e humana de seus usuários;  

• Criar a Guarda Municipal, o serviço de Informações Estratégicas e Inteligência; 

• Cobrar estrutura digna para as polícias militar e civil, bem como aumento no efetivo 

para nossa cidade, isso se faz com representatividade junto ao governo do Estado; 

• Criação de departamentos policiais em demais regiões de Cambé, (Novo 

Bandeirantes, Ana Rosa por exemplo), agilizando assim o atendimento de 

demandas; 

• Criação da delegacia especializada para mulher; 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Gestão mais Democrática da Cidade - GESTÃO PÚBLICA 

 

Compromisso: Implantar a Governança Participativa, para que haja uma maior sintonia 

entre a Prefeitura e a Sociedade e Servidores.  

 

Proposta Geral: Fortalecer a transparência das ações públicas como incentivo ao 

controle social. 

 

Propostas específicas:  

• Divulgar e incentivar a consulta cidadã ao Portal da Transparência do município;  

• Promover a divulgação do Portal de Metas, de forma a incentivar o monitoramento 

online dos serviços públicos por parte dos cidadãos; 

• Redução de 17 para 9 secretarias; 

• Auditoria em setores da prefeitura; 
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• Revisão em contratos de aluguéis, realizando estudos para real necessidade de 

tais aluguéis; 

• Efetivação de um departamento de logística para traçar estratégias visando 

economias com combustível, e manutenção de frotas de carro e maquinários da 

prefeitura; 

• Leiloar sucatas da prefeitura e investir em um fundo para manutenção do 

departamento de logística; 

 

Proposta Geral: Promover a transversalidade da gestão democrática e da 

participação social no município. 

 

Propostas específicas:  

• Criar e implementar o Sistema Municipal de Participação Popular e Gestão 

Democrática da Cidade, fortalecendo os processos participativos ao longo de todo 

o ciclo orçamentário;  

• Fortalecer o orçamento participativo no município; 

 

Proposta Geral: Aperfeiçoar as condições de desenvolvimento institucional e 

administrativo. 

 

Propostas específicas:  

• Promover a modernização da gestão com área exclusiva para qualificação de 

servidores, destacando o papel da Escola Municipal de Gestão Pública;  

• Garantir maior destaque para o papel da Ouvidoria, como um instrumento de 

feedback das demandas da população; 

Proposta Geral: Valorização aos servidores públicos. 

Propostas específicas: 

• Respeito e valorização; 

• Estudo e reestruturação do plano de cargos e carreiras (equiparação salarial); 

• Carga horária de 30 horas; 

• Cuidado e prevenção com a saúde do servidor (criação de um fundo para 
atendimento ao servidor e família); 
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• liberação para capacitações cursos (mestrado, doutorado, pós doutorado) sem que 
haja percas para o servidor, criando se um “pedágio” para que o conhecimento 
adquirido seja utilizado no município; 

• Auxílio alimento digno para todas as categorias; 

• Aproveitamento de servidores de carreira par cargos de confiança; 

• Ponto biométrico para todos; 

• Utilização de licença prêmio para pagamentos de IPTU; 

• Manutenção de estruturas dignas para trabalho; 

• Regulamentação e aplicação de verbas federais que possam ser repassadas aos 
servidores; 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Cidade mais Sustentável     MOBILIDADE/INFRAESTRUTURA  

 

Compromisso: Inovar a cidade com mais sustentabilidade. 

 

Proposta Geral: Fortalecer a infraestrutura e os serviços urbanos de forma a 

melhorar a qualidade de vida da população. 

Propostas específicas:  

• Ampliar a cobertura de drenagem e pavimentação nos diversos bairros da cidade;  

• Fortalecer as ações de restauro dos passeios públicos, praças e espaços de lazer; 

 

Proposta Geral: Consolidar o Planejamento e a Gestão Urbana. 

Propostas específicas:  

• Regulamentar e aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade previstos no Plano 

Diretor visando dar cumprimento à função social da cidade e da propriedade;  

• Regulamentar as Zonas de Proteção Ambiental do município (ZPAs) ainda não 

regulamentadas, bem como discutir a proteção daquelas que já foram alvo de 

regulamentação; 

• Parcerias para criação de um banco de ração municipal, este banco atenderia 

protetores com muitos animais após avaliação pelo município; 

• Implantação de um castramóvel; 
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• Trabalho em rede com a educação no sentido de conscientização nas escolas em 

relação aos maus tratos com animais; 

• Viabilização de descontos nas faturas de água para cuidadores de animais; 

• Convênios com faculdades e clínicas para prestação de socorro aos animais; 

• Implantação do canil municipal; 

• Cadastramento de pessoas que possuem animais de grande porte; 

 

Proposta Geral: Desenvolver ações em Habitação e Regularização Fundiária. 

Propostas específicas:  

• Priorizar o atendimento de famílias de 0 a 3 salários mínimos no que tange à 

produção de habitação;  

• Realizar a regularização fundiária de todos os empreendimentos habitacionais já 

construídos pelo município, com a titulação do imóvel; 

Proposta Geral: Melhorar as condições de Mobilidade Urbana e Acessibilidade na 

cidade. 

Propostas específicas:  

• Promover a acessibilidade universal e assegurar a equidade no uso do espaço 

público, das vias e logradouros, além da circulação segura e confortável para todas 

as pessoas;  

• Avançar na priorização do Sistema de Transporte Público de Passageiros – STPP, 

com a implantação de mais corredores exclusivos e semi-exclusivos de ônibus em 

diversas avenidas da cidade; 

• Regulamentação do transporte público no município de Cambé, abertura para 

licitação onde haja segurança jurídica e acima de tudo respeito e qualidade no 

serviço de transporte público; 

• Subsídios para garantia de passe livre a estudantes e desempregados; 

• Instalação de pontos de integração pela cidade; 

 

Proposta Geral: Promover ações de saneamento ambiental da cidade. 

Propostas específicas:  
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• Contribuir para a ampliação, progressiva, da cobertura dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário de modo a garantir o acesso de 

toda a população a esses serviços;  

• Fortalecer o sistema de limpeza pública nos bairros; 

Proposta Geral: Melhorar a gestão e as políticas públicas ambientais. 

 

Propostas específicas:  

• Aprimorar as políticas públicas ambientais e a gestão da biodiversidade;  

• Fomentar a utilização sustentável dos componentes da biodiversidade; 

• Incentivo e valorização as cooperativas de coleta seletiva em nossa cidade, 
trabalho de conscientização de coletas nas escolas; 

• Criação de ecopontos; 

• Reestruturação do nosso aterro sanitário; 

• Viabilização da criação de mais um aterro sanitário; 

• Espaços urbanos sustentáveis; 

• Incentivos aos empreendedores para que tenham ações voltadas ao meio 
ambiente; 

• Projetos que revitalizem os fundos de vale de nossa cidade, bem como proteção às 

várias nascentes existentes; 

• Replanejamento em itinerários da coleta de lixo; 

• Melhor logística no que tange aos mutirões nos bairros; 

• Efetividade e ações severas na luta contra o desleixo em terrenos baldios; 

• Repovoamento de lagos em nossa cidade para garantia de lazer; 

• Incentivos ao plantio de árvores em nossa cidade; 

• Trabalho de conscientização nas escolas e sociedade civil organizada referente a 

ações sustentáveis; 

EIXO 3: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: Cidade mais Produtiva - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Compromisso: Viabilizar mais empresas, empregos, renda e qualificações profissionais. 

 

Proposta Geral: Fomentar o empreendedorismo no município. 
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Propostas específicas:  

 

• Criar projetos de incentivo ao micro, pequeno e médio empreendedor, garantindo a 

geração de trabalho, emprego e renda para a população;  

• Desburocratizar o fluxo de emissão de documentos necessários (licenças, alvarás, 

dentre outros) para que os empreendedores possam ampliar seus investimentos na 

cidade; 

• Abertura do mercado em nossa cidade, quebrando monopólios, garantindo a livre 

concorrência; 

• Incubadoras de empresas; 

• Criação de um parque de indústrias leves; 

• Criação de um mercado municipal; 

 

Proposta Geral: Ampliar as políticas de trabalho, emprego e renda no município.  

 

Propostas específicas:  

 

• Criar programas de incentivos fiscais para direcionar investimentos e geração de 

empregos nos bairros que apresentam menor número de postos de trabalho;  

• Formar e capacitar os cidadãos interessados para a abertura de seus próprios 

negócios; 

• Descentralização da secretaria de trabalho, aproximar da população para que 

todos tenham acesso as informações e atividades mais efetivas; 

 

Proposta Geral: Promover a economia solidária do município. 

 Propostas específicas:  

• Promover ações de capacitação e fomento à economia solidária na cidade;  

• Apoiar iniciativas de Economia Solidária e Empreendedorismo, com a ampliação de 

ações para o fomento e a promoção dos produtos e serviços gerados pelo 

associativismo, incentivando a sua comercialização nas feiras livres e mercados 

municipais;  

Proposta Geral: Desenvolver a economia criativa no município. 
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Propostas específicas:  

• Implantar ações articuladas de fomento à economia criativa do município;  

• Promover formação direcionada para o desenvolvimento de competências criativas; 

 

Proposta Geral: Fomentar a Agricultura Familiar e a comercialização da produção 

local.  

 

Propostas específicas:  

• Criar mecanismo para a compra institucional direto dos produtores da agricultura 

familiar;  

• Criar mecanismos para a comercialização dos produtos da agricultura familiar; 

• Maiores atividades voltadas a quem necessita dentro das hortas comunitárias, 

favorecendo a economia solidária; 

 

Proposta Geral: Fomentar estrategicamente os cursos técnicos e superiores. 

 

Propostas específicas:  

• Alinhar os cursos técnicos e superiores ofertados no município às demandas do 

setor produtivo;  

• Estimular a melhoria do ensino técnico e superior no município;  

 

Proposta Geral: Aumentar a competitividade e a performance econômica 

 

Propostas específicas:  

• Estruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável do 

município e garantir sua atuação; 

• Reestruturar as áreas industriais existentes e/ou criar novas; 

Proposta Geral: Fomentar estrategicamente o Turismo. 

Propostas específicas:  

• Revitalizar os parques e locais turísticos do município; 

• Desenvolver a cultura empreendedora no turismo; 
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PROGRAMA TEMÁTICO:Cidade Digital e Conectada  - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Compromisso: Melhorar a qualidade e o acesso da população aos serviços oferecidos 

pela Prefeitura. 

 

 

Proposta Geral: Ampliar mecanismos de interação entre Prefeitura e sociedade. 

 

Propostas específicas:  

• Desenvolver aplicativos e softwares que facilitem a interação entre a gestão e o 

cidadão;  

• Avançar na implementação do Programa Cidades Inteligentes e Humanas; 

 

Objetivo: Modernizar a gestão de Tecnologia da Informação. 

 

Propostas específicas:  

 

• Fortalecer o sistema de modernização da gestão administrativa integrada - e-

cidade;  

• Ampliar e modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação da Prefeitura, 

priorizando o uso de softwares livres; 

 

 


