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Proposta de Governo 

 

O novo normal   

 

 

O mundo vai se transformar. O normal será diferente. Vamos ter um novo 

normal. Vivemos uma realidade de distanciamento social e de preservação do 

grupo de risco. Grupo de risco onde estão seus pais, tios, avós, enfim, as pessoas 

que você mais ama. E por mais que você ame seus pais e que esteja “trancado” 

em casa com eles, próximo deles, isolados, conversando, brincando, assistindo 

televisão, promovendo entretenimento, sabemos que você nunca imaginou viver 

esta realidade.  

Sabemos que isto não é exatamente o que você planejou para os seus dias 

em família. Como tudo na vida precisa de um planejamento, uma proposta de 

governo também deve estar voltada para a nova realidade: O novo normal!  

Vamos ter que construir juntos um novo padrão de comportamento social. 

Quando a sobrevivência e proteção são ameaçadas, já não consideramos adotar o 

normal, que seria o padrão até aqui estabelecido. Ou seja, entraremos em um 

novo padrão de normalidade. 

Normalidade é um padrão que garante a sobrevivência em sociedade. 

Estamos dispostos a trazer uma reflexão sobre a nossa necessidade de 

transformação social. Um novo modelo de vida. E esta forma nova de viver é 

possível. Já provamos isto. 

 A humanidade já enfrentou escravidão, guerras, fome, grandes 

depressões, pragas e sempre saímos mais fortes. Aprendemos consertando nossos 

erros e saímos sempre mais fortes. Desta vez não será diferente. O mundo está 

passando por uma transformação e descobrimos que não temos controle sobre 
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tudo. Mas, também, descobrimos que podemos construir uma proteção em 

conjunto, pois esta pandemia nos mostrou várias verdades. 

 Ela expôs os problemas do mundo, as desigualdades econômicas, a 

deficiência de governo, disparidades geradas pelo preconceito e a forma egoísta 

que a democracia pode caminhar. Mas isto também, despertou nas pessoas a 

capacidade de inovação, pois repetir os mesmos erros, levam sempre ao mesmo 

resultado.  

A população mundial pode perceber que o poder econômico resolveu 

pouco, trouxe conforto na quarentena, mas não poupou ninguém da 

contaminação. As riquezas não trouxeram segurança, pois, se o seu entorno 

estiver doente, você não conseguirá estar em paz. Se os filhos dos seus vizinhos 

estiverem com fome, você não conseguirá servir um banquete para os seus, sem 

sentir o peso da desigualdade em seus ombros.  

Só existe uma saída, só existe uma forma para a humanidade avançar: 

Precisaremos reconstruir nosso conceito de sociedade, deixando de pensar em 

nós mesmos, para cuidar uns dos outros. Só assim encontraremos paz, segurança 

e felicidade.   
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Nosso Conceito  
  

 

 

Cambé é uma cidade jovem e promissora, com enorme potencial de 

crescimento, desenvolvimento social e econômico. Tem sua base econômica bem 

distribuída entre setores primários, secundários e terciários, tornando-se assim, 

um ótimo lugar para investir e viver. 

Queremos compartilhar com você a nossa vontade de fazer Cambé 

avançar. E, neste momento, convidamos você e sua família para fazer parte desse 

nosso ideal. Vamos construir juntos um modelo de gestão inovador e eficiente, 

um governo de todos, enfim, um governo para todos. 

 Queremos fazer mais por você e por sua família. Contem com nossos 

projetos, com nosso trabalho, com a nossa força e coragem de mudança. Vamos 

trabalhar sempre para que nossa cidade seja modelo de desenvolvimento e 

humanidade. 

 Nossos princípios são atrelados aos valores familiares e cristãos, 

trabalhando com respeito para cada cidadão e cidadã Cambeense. 

 Nossos compromissos são sempre voltados ao desenvolvimento de uma 

gestão moderna, eficiente, com celeridade administrativa, inovadora trazendo à 

comunidade melhora nos serviços públicos. 

Combateremos o desperdício, as despesas não essenciais que oneram os 

cofres públicos e sacrificam o contribuinte. Faremos uma gestão comprometida 

com a garantia dos direitos básicos, o combate à corrupção e a humanização do 

atendimento ao público.  
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Esta é a nossa proposta: de um novo governo, para que tenhamos uma 

Nova Cambé. 

 Queremos uma cidade mais moderna, mais socialmente justa, mais 

sustentavelmente planejada e mais economicamente viável. Uma administração 

descentralizada, onde as novas tecnologias não sirvam apenas para proporcionar 

conforto, mas, sobretudo, a interação entre cidadão e gestor. 

Respeitar o cidadão é querer conhecer e resolver os problemas da cidade 

toda, de todos os bairros e de todas as famílias Cambeenses. Vamos trabalhar 

para que tenhamos uma cidade socialmente justa, com políticas públicas voltadas 

para diminuição da desigualdade social. E este combate à desigualdade, se faz 

por meio do desenvolvimento econômico, que reflete em melhoria da 

infraestrutura, que beneficia a mobilidade urbana, que resulta em projetos 

modernos que possam efetivamente facilitar a melhoria de vida da população. 

 Não há como pensar em geração de empregos, rede de saúde estruturada, 

segurança pública eficiente, acesso à educação de qualidade, moradias 

adequadas, esporte e lazer para todos, sem desenvolvimento econômico. 

 Avança Cambé significa uma cidade que terá que se desenvolver 

economicamente, mas, preservando os valores ambientais, dentro dos princípios 

do desenvolvimento sustentável, com melhora do uso equilibrado dos recursos 

naturais e valorização da educação ambiental. Uma Cambé como você sempre 

sonhou!  
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1. SAÚDE 

 

Saúde humanizada para todos com atenção, respeito e igualdade 

 

Nunca na história da nossa cidade a Saúde Pública foi tão testada. Diante 

de uma pandemia, o sistema de saúde fica exposto e suas qualidades e 

deficiências também. A grande mudança proposta deve estar atrelada ao novo 

modelo de sociedade que se anuncia, não só pelos protocolos médicos, mas 

também, pelos novos modelos de atendimento aos usuários e pela proteção aos 

profissionais de saúde. Portanto, a construção do novo normal da sociedade, 

diretamente afeta o novo modelo de Saúde Pública.  

Garantir o acesso da população aos serviços de saúde e propiciar um 

atendimento humanizado, voltado para as pessoas, é o nosso grande objetivo. 

Nossa prioridade é promover a "Saúde Humanizada”, ofertando 

estruturas específicas para melhorar o atendimento às pessoas, tratando-as com 

atenção, dignidade e respeito. 

Nesta nova era da humanidade, pós-Covid19, devemos avançar para o 

aprimoramento do formato de atendimento. A nossa proposta é aprimorar um 

sistema de agendamento de consultas, zerar as filas de especialidades, exames e 

outros serviços, permitindo assim, o atendimento com hora marcada e sem a 

necessidade do paciente se deslocar de sua casa em horário incerto.  
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Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, tratando o 

paciente de forma personalizada e integral, desde a prevenção ao tratamento, 

possibilitando uma melhor qualidade de vida, mais longa e saudável.  

Precisamos garantir e melhorar o acesso da população a serviços de 

qualidade, com tempo de espera adequado, mediante aprimoramento da política 

de Atenção Básica do Município e melhorar o atendimento da Atenção 

Especializada buscando Convênios com o Estado e União. 

Aumentar a qualidade no atendimento da saúde com metodologia de 

novas contratações de profissionais.  

Construção de novas UBS- Unidades Básicas de Saúde em regiões 

estrategicamente planejadas para aumentar a cobertura aos desassistidos.  

Ampliar o Centro de Especialidades médicas para expansão de consultas 

e exames especializados, para zerar as longas filas e tempo de espera existentes 

atualmente em diversas especialidades médicas. 

Reformar Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros onde o serviço 

está deficiente. 

Realizar mutirões para consultas, exames e cirurgias eletivas. 

Garantir atendimento médico de urgência na UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento e Posto 24 Horas.  

Promover consultas por meio de agendamentos para evitar filas de 

esperas desnecessárias.  

Ampliar e dar condições para equipes de saúde da família, internação 

domiciliar e dos agentes comunitários. Prioridade para atenção básica e 

preventiva. 

Assistência farmacêutica, com melhora na ampliação da cesta básica de 

medicamentos. Disponibilizando, com controle de entrega informatizada, 

promovendo economia e celeridade. 
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Promover a atenção integral à saúde da população Cambeense, com 

ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade social. 

Criar programa integrado de atendimento aos dependentes químicos e a 

seus familiares, que envolva atenção na área da saúde, educação, formação 

profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro setor como as 

comunidades terapêuticas. 

Desenvolver campanha educativa em todas as escolas (municipais, 

particulares, estaduais) de ensino básico, igrejas, empresas e clubes de serviços, 

objetivando a prevenção ao uso de drogas. 

Capacitação permanente de profissionais da saúde para o atendimento 

adequado aos usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas. 

Integração das políticas públicas na área da educação, saúde, assistência 

social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas, estimulando o envelhecimento ativo. 

Aumentar a participação da população na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando todas as faixas etárias e 

gêneros, estabelecendo um acompanhamento mais próximo aos idosos. 

Administrar a saúde com resolutividade, eficiência, transparência e 

melhor atendimento na rede.  

Aplicar inovações, inclusive com tecnologia moderna, no modelo de 

gestão, para que atendam o novo modelo de sociedade pós-Covid19 e também, 

proporcionem atendimento humanizado, célere e eficiente.  

Reestruturar e melhorar o sistema de informática da Secretaria Municipal 

de Saúde Pública, interligando a rede. 

Instituir câmara técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde Pública 

(SMSP) e os hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que atendem o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Município.  
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Atuar junto à saúde suplementar (operadoras de planos de saúde) para 

melhoria do acesso e qualidade no atendimento aos usuários deste sistema. 

Atuar junto aos demais Municípios da Região Metropolitana de Londrina 

(RML) no sentido de apoiar a organização do setor saúde em toda a região, na 

expansão dos serviços de média complexidade, com fortalecimento da atenção 

básica resolutiva local. 

Atuar no sentido de fortalecer o Consórcio Metropolitano de Saúde. 

Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a 

articulação com a sociedade civil, consolidando o Conselho de Saúde como 

ferramenta fundamental. 

Manter os programas da prefeitura na área da saúde que estão sendo bem 

avaliados pela eficiência.  

Fortalecer de forma republicana a parceria com o Ministério da Saúde e 

Secretaria de Estado. 

Criar e ampliar mecanismos específicos na área da saúde, para otimizar a 

busca por recursos públicos junto aos governos estadual e federal 

Promover programas de saúde que contemplem a população.  

Constituir a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 

Identificar deficiências e reorganizar os atendimentos médicos para que 

todas as regiões da cidade sejam atendidas de maneira igualitária. 

Constituir a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 
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2. EDUCAÇÃO 

 

Educação de qualidade com profissionais motivados e motivadores 

 

Nenhuma cidade consegue se desenvolver sem educação de qualidade. 

Atualmente, o cenário educacional deve refletir, além do histórico crítico, uma 

visão avançada do ponto de vista tecnológico e sustentável. Construir uma 

sociedade mais justa socialmente e menos desigual, passa essencialmente pela 

estruturação da educação pública. 

 Vamos ter ainda a grande missão de adotar novos protocolos de proteção 

de higiene aos alunos com medidas sanitárias, visando a adequação ao novo 

modelo social, em razão de tudo que vivenciamos e aprendemos com a epidemia 

mundial. 

Manter os investimentos na educação visando a necessária expansão da 

educação infantil e da educação integral, investimentos em formação e projetos 

pedagógicos e com tecnologia integrada ao sistema de ensino.  

Criação de setor específico de “Manutenção da Estrutura Escolar”, que 

significa uma estrutura funcional adequada de manutenção dos prédios 

educacionais, com respostas rápidas aos pequenos reparos, que causam 

transtornos e prejuízos ao bom desenvolvimento da aprendizagem. 
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Buscar, dentro das condições orçamentárias, a ampliação de obras de 

cobertura de quadras esportivas das escolas, com sistema de priorização definido 

pela Secretaria de Educação.  

Buscar a erradicação do analfabetismo, promovendo uma política de 

educação de jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 

100%. 

Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal 

de Ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural 

da população. 

Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas 

pautadas no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da universalização 

às crianças de quatro a cinco anos e ampliação no atendimento na faixa de zero a 

três anos. 

Estabelecer um plano de investimento muito forte na construção de novos 

CMEIs.  

Ampliar e adaptar CMEIs e escolas já existentes, quando possível, 

visando a ampliação de vagas ofertadas. 

Ampliar a estimulação da participação das famílias na educação das 

crianças e jovens Cambeenses, envolvendo assim as relações comunitárias. 

Buscar recursos do Governo Federal e Estadual visando a possibilidade 

de ampliação da educação integral, contraturno ou via expansão da carga horária 

dos alunos, com uma forte articulação com as áreas do esporte, cultura e 

assistência social. 

Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais. 

Investir fortemente na capacitação dos profissionais da educação. 
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Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com 

a sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e dos 

Conselhos Escolares. 

Criar o programa “Portal do Futuro” que significa uma plataforma 

educacional, em rede integrada, atuando no contraturnos, através de vídeos aulas 

que objetivam a fixação de conteúdos já aplicados em sala de aula.  

Proporcionar um ambiente digital, com utilização das plataformas de 

redes sociais digitais, visando a comunicação eficiente e adequada entre 

professores, alunos e pais, objetivando assim, uma maior participação entre a 

Comunidade e as Escolas. 

Adequação do Plano Municipal de Educação de forma democrática, 

visando estratégias do futuro educacional da cidade, para os próximos 10 anos. 

Garantir a qualidade dos profissionais da educação, incentivando a 

participação em cursos de formação e atualização político-pedagógico para 

professores municipais e demais cursos de especialização, aprimoramento e 

intercâmbio com órgãos e pessoas ligadas à educação. 

Garantir a autonomia educacional e democratização da gestão escolar. 

Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, os grêmios estudantis e 

Conselhos Escolares. 

Garantir transporte escolar gratuito e de qualidade nos moldes legais. 

Criar e ampliar mecanismos internos já existentes, para obter junto aos 

profissionais da área educacional, sugestões que proporcionem mudanças 

necessárias para maior desempenho educacional. 
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3. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Combater a criminalidade com rigor e valorizando a vida 

 

A Constituição Federal estabelece que Segurança Pública é dever do 

Estado, mas responsabilidade de todos. Assim sendo, nenhum gestor público 

pode se omitir diante da necessária intervenção municipal no combate à 

criminalidade que reduz a violência. Se não há segurança pública, não existe 

um ambiente tranquilo para o trabalho, para o lazer e notadamente, para o 

repouso da família Cambeense.  Vamos trabalhar de uma forma que a cidade de 

Cambé jamais vivenciou. De forma integrada entre Órgãos de Segurança e 

Prefeitura de Cambé. Aproveitar o conhecimento na área e toda a influência 

positiva adquirida junto ao Sistema de Segurança Pública. 

Vamos garantir a cada cidadão Cambeense, o absoluto e amplo direito 

de proteção. Não há combate à criminalidade sem políticas sociais. Portanto, a 

integração dos agentes de segurança junto à estrutura educacional do 

Município, e ainda, junto aos quadros da assistência social, serão 

imprescindíveis para fazermos da cidade de Cambé, um modelo para o Brasil 

de redução da criminalidade e violência. Para tanto, vamos criar o Programa 

“Cambé Segura” 
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Este programa consiste em uma variedade de ações que irão reduzir 

significativamente os índices da criminalidade, trazendo mais segurança para as 

famílias Cambeenses. 

Vamos trabalhar de forma integrada com os agentes de segurança e 

instituições permanentes, assumindo a correta responsabilidade na segurança 

pública.  

A Prefeitura vai organizar e monitorar os dados relativos as estatísticas 

de segurança pública no Município, o que proporcionará uma visão adequada 

das regiões com maiores índices, os quais receberão ação mais intensiva.  

Criação de ferramentas que possam ajudar o cidadão em caso de 

ocorrência de crimes praticados com violência ou grave ameaça.  

Ampliar o sistema de monitoramento por câmeras de vídeo, que foi 

recuperado no ano de 2019, o qual já teve eficiência comprovada.  

Ampliar o Programa Segurança Rural, o qual foi implementado em 

2019 e que trouxe mais segurança para os moradores da Zona Rural de Cambé. 

Estabelecer uma política de apoio permanente a todas as Instituições de 

Segurança Pública, em especial as Polícias Civil e Militar, Ministério Público e 

Poder Judiciário, objetivando conhecer os problemas enfrentados por estes 

profissionais, identificar causas e buscar soluções em união de esforços entre as 

esferas de poder, respeitadas as devidas competências.  

Garantir o pleno funcionamento do Conselho de Segurança Pública. 

Ampliar a proteção dos espaços públicos de utilização comum, proteção 

do ambiente escolar, dos próprios públicos e das pessoas, seja por meio de 
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criação da guarda municipal, ou na impossibilidade desta, por estruturas 

terceirizadas, treinadas para ações efetivas em conjunto com as forças policiais 

constituídas.  

Ampliar e desenvolver novas políticas, em novos formatos e com uso 

de tecnologia avançada, no combate ao consumo de drogas, da prostituição 

infantil, da pedofilia, e da violência doméstica, tudo em parceria com os 

governos Estadual e Federal.  

Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e 

Cidadania de Londrina e Região - CISMEL visando ações integradas das 

cidades limítrofes.  

Implantar sistema de gerenciamento da Iluminação adequado, 

oferecendo maior eficiência, agilidade e qualidade no serviço, e ainda, 

buscando assim, tornar o ambiente público menos vulnerável à prática de 

crimes e contravenções.   
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4. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

 

Sustentabilidade e Preservação 

 

Cambé é uma cidade que se destaca na produção de grãos. O Município 

possui o setor do agronegócio como uma das principais atividades econômicas. 

Os trabalhadores rurais, sejam eles proprietários de grandes propriedades ou 

aqueles da agricultura familiar, desenvolvem na cidade, além da geração de 

riquezas, a produção da alimentação para as famílias Cambeenses. 

 A proposta é fomentar este setor, aliando a atenção do Poder Público 

com a utilização de novas tecnologias. Para manter uma vida melhor e mais 

sustentável, devemos ter a preocupação com meio ambiente e qualidade de vida. 

Devemos sim, trabalhar pelo crescimento, mas sem abandonar nossa 

responsabilidade de preservar nossos recursos ambientais, hídricos, elétricos e 

gerenciar resíduos sólidos. Vamos ter que trabalhar no sentido de adequar a 

estrutura já existente, com espaços novos. Proteger o trabalho na zona rural, 

intensificando a proteção ao meio ambiente. Essa harmonia trará bons resultados 

para nossa cidade e para as famílias. Quando se preserva o meio ambiente tem 

uma melhor qualidade de vida.  
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Vamos caminhar buscando sempre uma cidade produtiva, inteligente e 

humanizada. Vamos dar uma só direção visando a integração e conecção dos 

serviços de água, esgoto, lixo, reciclagem, arborização e conforto ambiental.  

Projetos modernos e autossustentáveis, adaptando estruturas públicas para 

captação de água da chuva e captação de energia solar. 

Substituição de lâmpadas antigas por Led em prédios públicos e na 

iluminação pública de ruas, avenidas, praças e demais próprios públicos.   

Estabelecer uma nova forma de relacionamento entre as Prefeituras da 

Região Metropolitana com o objetivo de solucionar os problemas ambientais 

comuns, tais como água, lixo, esgoto e drenagem. 

Saneamento básico para toda a população de Cambé.  

Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais.  

Coordenar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados e as tarifas 

cobradas pela Sanepar e realizar trabalhos conjuntos para retirar o esgoto 

sanitário que pode provocar poluição. 

Aprimorar a fiscalização de ligações clandestinas de esgoto por meio de 

ações eficientes evitando assim a poluição.  

Ampliar e dar mais eficiência e planejamento aos mutirões de limpeza em 

parceria da prefeitura com a população, entidades ecológicas, líderes 

comunitários e todas as “forças vivas comunitárias”.  

Estabelecer uma nova política, inovadora, com gestão eficiente que visa 

resultados. 

Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, 

inclusive por meio de campanhas educativas. 

Estabelecer uma nova política de educação pelo consumo consciente, 

integrando a proteção da saúde individual e pública, intensificando os critérios a 
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serem seguidos para a redução e reutilização de resíduos, inclusive, 

aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva. 

Quanto ao lixo final, mudar uma parte do destino total para usinas de 

processamento.  

Integrar e fortalecer as Associações e Cooperativas de Catadores de 

Reciclados, utilizando novas tecnologias e métodos humanizados. 

Intensificar e aplicar o Plano de Arborização do Município.  

Criar o banco de dados verde junto ao aplicativo de dados municipais, 

visando o mapeamento das árvores e áreas verdes. 

Ampliar a fiscalização e combate à poluição ambiental em todas as 

esferas do Município, seja em residências, comércios, prestadores de serviços ou 

industrias. 

Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor. 

Estabelecer parcerias público-privadas entre o Município, instituições 

empresariais, clubes de serviços e entidades sem fins lucrativos, para estabelecer 

programas de gestão ambiental. 

Criar sistema de metas de redução de emissões por meio do estímulo ao 

uso de energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e 

indicadores. 

  

 
    4.1 Proteção aos animais 

 
 

Criar o Departamento de Proteção Animal, o qual vai cuidar 

exclusivamente da proteção animal e questões sanitárias provenientes desta 

matéria. 
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Ampliar o sistema de castração dos animais de rua e animais pertencentes 

aos moradores com vulnerabilidade social, melhorando o planejamento, gestão, 

controle e execução deste programa, implantando ainda uma política pública de 

controle ético de populações de animais. 

Ampliar a fiscalização e punição sobre condutas que provoquem maus-

tratos, combatendo ainda, seja por ações coercitivas ou seja por políticas públicas 

de conscientização, o abandono animal.  

Integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de 

providências em casos de maus-tratos contra animais. 

Dar total apoio às ONGs e cuidadoras ligadas à proteção de animais da 

cidade. 

Ampliar ações educativas junto às escolas de modo sistêmico e 

continuado. 

Criar o Programa Municipal de Registro Geral de Animais 

proporcionando o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas 

áreas urbanas. 

Controlar e reduzir o comércio sobre criadouros clandestinos de animais. 

Estruturar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais.  

 

 

 

      4.2 Ações na área rural  

 

 

 

Otimização de Departamento de Manutenção e readequação de estradas 

rurais, para que a frequência e qualidade da manutenção sejam melhoradas. 

Apoio logístico e instrutivo, dentro da legalidade, na adequação de 

estradas dentro das propriedades. 
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Reforçar o pedido de apoio das esferas Estadual e Federal para 

recuperação contínua e manutenção das estradas: Prata, Bratislava e Caramuru.  

Programa Segurança Rural: Dar continuidade, aprimorar e estruturar o 

programa Segurança Rural em Cambé, que tem demonstrado ótimos resultados.   

 

 

Fortalecimento da agricultura familiar rural, promovendo e incentivando 

as feiras do produtor rural. 

Incentivar e difundir conhecimento técnico de eficiência tecnológica, 

econômica e administrativa junto aos produtores rurais.  

Intensificar o estímulo para diversificação das atividades rurais.  

Melhoria do transporte escolar. 

Estabelecer parceria entre Prefeitura, Agricultura Familiar e ACIC- 

Associação Comercial de Cambé para novos modelos de comercialização. 

Incentivar por diversas formas a organização das unidades familiares de 

produção em grupos, associações e cooperativas.  

Avançar na preservação e recuperação dos mananciais, nascentes, 

córregos e rios de Cambé. 
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5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 

 
 

Podemos concluir que desenvolvimento econômico é o crescimento 

econômico adicionado das melhorias na qualidade de vida que este proporciona à 

população. Assim, o desenvolvimento econômico pode ser definido como o 

processo sistemático de acumulação de capital e progresso técnico ao trabalho 

que leva ao aumento da sustentabilidade e renda por habitantes de uma cidade. 

 Em tempos de pandemia, o mundo se depara com a necessidade de 

encontrar formas para preservar o desenvolvimento econômico. Assim sendo, 

precisamos traçar estratégias governamentais para assegurar o tão almejado 

desenvolvimento, para que Cambé se mantenha ao patamar das principais 

cidades inovadoras e criativas por meio de incentivos e instrumentos de fomento 

apropriados, gerando emprego e renda para as famílias Cambeenses. 

Incentivar os setores econômicos já consolidados no Município ao 

aprimoramento do desenvolvimento permanente. 

Estimular a criação de pólos de empreendimentos da economia criativa - 

propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, 

moda, filme e vídeo, software, artes performáticas, edição, jogos de computador, 
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serviços de televisão e rádio - no centro e nos bairros, visando estimular a 

geração de empregos e novas oportunidades.  

Propor novas parcerias com o Sistema S (SENAI, SESI, SENAC e 

SESC), entidades educacionais e governo federal com o intuito de qualificar e 

requalificar os trabalhadores, especialmente nas novas profissões e tecnologias 

do futuro. 

Fomentar o setor de Tecnologia da Informação, buscando assim, 

consolidação no campo tecnológico, dando condições logísticas e de 

financiamento para o seu desenvolvimento.  

Estruturar um sistema ou programa de apoio às Start Ups, para o 

desenvolvimento de novas ideias e a conversão em aplicação no mercado dessas 

inovações.  

Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas originárias dos 

bairros, visando promover a descentralização da oferta diversificada de 

empregos, por meio de parcerias com entidades vocacionadas. 

Aplicar novas formas de ampliar as compras governamentais das micro e 

pequenas empresas em até 25% do volume de compras da prefeitura visando 

estimular a economia local e a geração de empregos. 

Reorganizar, revitalizar e redimensionar os eixos de comércio, 

respeitando as necessidades das empresas e ouvindo o setor antes de tomar 

decisões que gerem impacto direto no movimento dessas empresas. 

Valorizar as atividades da ACIC- Associação Comercial e Industrial de 

Cambé, fortalecendo o comercio local, sempre ouvindo comerciantes e 

comerciários, antes de qualquer decisão que impacte diretamente o setor.  

Contribuir para a criação e formalização de microempresas e 

microempreendedores individuais. 

Apoiar o desenvolvimento do setor de software. 
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Investir na implantação de um Departamento de Pesquisas Tecnológicas 

Avançadas, em parceria com entidades acadêmicas, governo federal e fontes de 

fomento internacionais, visando dotar Cambé de competências do conhecimento 

aplicado, como nanotecnologia, biotecnologia, energias sustentáveis e 

tecnologias aplicadas à saúde, visando estimular o desenvolvimento de empresas 

inovadoras locais e atração de novos investimentos.  

Criar, em parceria com as instituições de ensino superior locais, programa 

social que ofereça bolsas de estudos para alunos que realizem atividades sociais e 

serviços de utilidade pública e interesse social.  

Estimular a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado 

de trabalho público e privado. 

Fomentar o comércio nos bairros, criando novas zonas de 

desenvolvimento e criando políticas públicas para a criação de nichos setoriais. 

Criar uma Comissão Permanente para revisão e desburocratização dos 

processos administrativos de abertura e funcionamento de empresas no âmbito 

Municipal, que deverá ser formada por representantes de várias entidades, como 

instrumento de geração de empregos, aumento de renda, inclusão social, redução 

da informalidade e fortalecimento da economia. 

Criar uma CERTIDÃO PRÉVIA UNIFICADA que será um recurso 

informatizado pelo qual os processos serão encaminhados concomitantemente 

para diversas Secretarias, de acordo com a natureza do empreendimento; e as 

certidões serão enviadas aos contribuintes por e-mail, contendo assinaturas 

digitais dos servidores. 
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6. MOBILIDADE URBANA 
 

 

 

O art. 1º da Lei n.º 12.587/2012, estabelece que “A Política Nacional de 

Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de que 

tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município”. 

Assim, os planos de mobilidade urbana devem tratar não só de veículos, mas 

também da circulação de pessoas e bens, priorizando sempre os pedestres e o 

transporte coletivo. Tem como finalidade a integração entre os diferentes modos 

de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e cargas. 

Com isso, vamos trabalhar de forma integrada, com Plano de Mobilidade e Plano 

Diretor, incorporando os princípios da mobilidade sustentável.   

Manter e adequar o Terminal de Cambé, oferecendo melhores condições 

aos usuários com integração e tráfego em vias exclusivas para o transporte 

coletivo.  

Reservar o quadrilátero central e as principais regiões comerciais com 

atenção voltada essencialmente para os pedestres. 

Reestruturar o departamento de trânsito com novas tecnologias, 

equipamentos e servidores, objetivando a melhoria da logística do trânsito de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182


Proposta de Governo 
Conrado Scheller 

 

 25 

veículos automotores, dando mais fluidez ao tráfego com garantia da ordem 

pública e principalmente, da segurança aos motoristas e pedestres.  

Promover estudo aprofundado visando implantação de rede de ciclovias.   

Promover estudos visando a adequação do sistema viário para que este 

seja organizado e seguro, mas sempre ouvindo a sociedade antes de medidas que 

impactem. 

Adequar o transporte público, para que se torne mais funcional e mais 

eficiente, garantindo acessibilidade e mobilidade à população de todas as regiões 

do Município. 

Políticas públicas de incentivo a pavimentação do passeio público com 

adequação as normas de acessibilidade.  

Aprimorar as ferramentas que garantam acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais  

Reavaliar a planilha de custos do transporte público de forma transparente 

e com a participação da Sociedade.  

Intensificar a produção de sinalização viária. 

Revitalização e restruturação dos principais acessos aos bairros  

Desenvolver a expansão do sistema viário com planejamento voltado para 

o desenvolvimento da cidade.  

Ampliar a capacidade de pavimentação e manutenção das vias públicas. 

Implantar o gerenciamento eletrônico e inteligente de tráfego de veículos. 

Incentivar a conversão de terrenos ociosos na área central em áreas de 

estacionamento.  

Realizar estudo técnico da antiga rodoviária para retomada da utilização 

para os fins específicos.  

Voltar o foco da fiscalização de trânsito para a orientação dos usuários, 

tirando o enfoque punitivo das multas e concentrando o trabalho na 
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conscientização do motorista. A multa deve sempre ser o último recurso e não 

pode ter cunho arrecadatório. 

 

 

 

Promover um estudo aprofundado de alteração do sistema viário, 

buscando desafogar o trafego de veículos e permitir a ligação interbairros de 

forma rápida, segura e econômica.   
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7. HABITAÇÃO 

 

 

A moradia é, desde os tempos remotos, uma necessidade fundamental dos 

seres humanos. Sabemos que as pessoas de baixa renda são as que sofrem com 

falta de moradia, pois este problema não atinge a camada mais abastada da 

sociedade. 

Além de ser uma questão histórica, o grande problema da falta de 

moradia é fruto não só de ausência de políticas públicas, mas, também, de uma 

política social universal, que sempre esteve voltada para os interesses individuais, 

deixando esquecidos os menos favorecidos. A nossa proposta é dar atenção 

especial na busca por soluções que possam amenizar esta triste realidade.   

Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e 

projetos voltados a habitação, evitando a especulação e desinformação que 

prejudicam o entendimento da comunidade com relação aos programas do 

Governo Federal. 

Implantar uma política de incentivo à construção civil, desburocratizando 

a liberação de projetos e liberação de alvarás para impulsionar o setor. 

Intensificar a busca por convênios e parcerias que compensem a 

incapacidade financeira do Município em criar programas próprios, visando 
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assim, além da construção de novas unidades, que o custo para aquisição da 

moradia seja acessível. 

Fomentar e viabilizar parcerias com cooperativas, condomínios, 

associações e com a iniciativa privada, visando buscar soluções para melhorias 

neste setor. 

Implantar ações administrativas, com rigor e auditoria constante, para garantir 

que as moradias sejam destinadas aos grupos de maior vulnerabilidade social e 

outras necessidades específicas.  

Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares, 

definindo prazos máximos para a sua aprovação. 

Desenvolver políticas capazes de viabilizar a elevação da qualidade de 

vida através do acesso à moradia pela população de baixa renda.   

Rever a tributação para trazer mais justiça social e equidade para a 

população com fundamento no princípio da capacidade contributiva do direito 

tributário. 
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8. ESPORTE, LAZER E CULTURA 

 

 

O direito a esporte, lazer e cultura está afeto a própria essência da 

humanidade. O ser humano possui uma necessidade transcendental de se 

movimentar, expressar, integrar, de perceber o meio e interagir de várias 

formas e, sobretudo, evoluir. Somado a isto está a saúde física e mental do 

cidadão. 

Com evolução das cidades, os espaços culturais perderam espaços, não 

somente por falta de gestão desta matéria, mas também, em razão do novo 

modelo de sociedade que a cada dia se impõe pela própria sociedade. Ainda 

mais, neste momento de pandemia, o mundo fica apreensivo, com as novas 

formas de convivência. O que temos convicção, é que estas três matérias 

abordadas tem uma relação próxima com a qualidade de vida. E uma boa forma 

de viver, deve compreender cultura, esporte e lazer. 

Transformar os centros esportivos em centros sociais, interligando 

atividades esportivas com culturais e sociais. 

Reformar e recuperar quadras esportivas que estão em desuso. 

Dar continuidade aos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Esportes e Cultura. 
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Adequar a piscina do Centro da Juventude, para que atenda aos fins 

para que foi criada, ou seja, visando não a busca por atletas de alto nível, mas a 

sua verdadeira função social, integrando a nossa juventude e promovendo a 

justiça social. 

Valorizar os antigos atletas que continuam sendo referências para os 

esportistas atuais, colaborando com seus ensinamentos e conquistas.  

Viabilizar recursos orçamentários em parceria com outras esferas de 

governo, para promoção de políticas ligadas à cidadania cultural. 

Incentivar o intercâmbio dos jovens, oferecendo a possibilidade das 

Olimpíadas Municipais que congregará várias modalidades de esportes, bem 

como, dar continuidade aos jogos municipais específicos de cada modalidade 

do sistema de Jogos interescolares municipais. 

Utilizar os centros esportivos no contraturno para as crianças e 

desenvolver atividades voltadas à terceira idade.  

Disponibilizar a estrutura esportiva para toda a população também para 

o lazer, especialmente nos finais de semana e período noturno.  

Promover convênios com as entidades religiosas, para aquelas que 

desejarem forneçam a mão-de-obra para ensino de música e/ou arte, sendo que 

o Município oferecerá instrumentos e equipamentos para tanto.  Estimular 

fortemente a iniciação esportiva e cultural nas escolas municipais, estaduais e 

privadas. 

Ampliar articulação com o Governo Federal e Governo Estadual para 

garantir o incentivo e patrocínio aos atletas Cambeenses.  

Desenvolver parcerias com empresas, clubes e organizações como o 

SESI e SESC visando a manutenção de projetos sociais na área esportiva e 

cultural.  
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Desenvolvimento do esporte de rendimento por meio da formação de 

equipes desportivas através da Secretaria Municipal de Esportes, sendo que os 

alunos da rede pública serão incentivados através de bolsas. 

Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e 

academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física, que 

poderão contar com estagiários (estudantes de educação física), com devido 

monitoramento por profissional. 

Criar programas para fomentar o investimento privado nos novos 

talentos culturais e esportivos do Município.  

Promover o Festival de Música Cidade de Cambé. 

Criar condições para disponibilizar equipamentos e profissionais 

qualificados para ensaios musicais e culturais de artistas locais. 

Ampliar os equipamentos culturais da cidade tradicionalmente 

concentrados nos centros urbanos para as áreas com forte concentração e jovens 

e população de baixa renda.  

Valorizar e apoiar as manifestações culturais e artistas locais. 

Resgatar parcerias com profissionais da área para a implantação de 

oficinas de música, teatro, instrumento musical, artes plásticas, pinturas, bem 

como escolinhas de artes. 

Estabelecer fóruns amplos de debate com os atores sociais e culturais 

sobre as identidades locais e regionais. 

Criar espaços em bairros para as diversas manifestações culturais, 

aproveitando praças públicas, centros culturais, barracões, centros de 

convivência, etc. 

Forte apoio para realização de festivais de músicas nos bairros, 

concursos de poesias, exposições de artes com obras de artistas Cambeenses e 

também intensificar a participação destes em eventos culturais realizados pelo 

Município. 
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Promover a revitalização cultural dos espaços já existentes, 

humanizando a cidade e promovendo uma gestão compartilhada entre Poder 

Público e comunidade na manutenção dos espaços.  

Restringir espaços de propaganda em muros, para viabilizar a expressão 

cultural dos grupos artísticos da cidade. 
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9. POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
A consolidação da Assistência Social como política pública e direito 

social ainda exige o enfrentamento de importantes desafios principalmente na 

implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, requisito 

essencial da Lei Orgânica da Assistência Social para dar efetividade à 

assistência social como política pública. 

Para a construção da política pública de assistência social precisamos 

levar em conta três vertentes de proteção social: as pessoas, as suas 

circunstâncias e dentre elas, seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família.  

Vamos desenvolver ações viabilizando a proteção social das pessoas 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

 Vamos trabalhar com as demandas presentes em nosso Município no 

que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes 

na efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade 

do Poder público. 

 

• Temos o objetivo de:  
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Manter e aprimorar a política de assistência social no Município de 

Cambé e dos serviços da rede de proteção sócio-assistencial básica e da 

proteção social especial; 

Integrar as ações da iniciativa pública e as da sociedade civil organizada 

para o atendimento às pessoas, famílias, e grupos que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social e de risco e/ou que tiveram seus direitos violados; 

Realizar ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

viabilizando condições para a construção e reconstrução de um novo projeto de 

vida e estabelecimento de novas referências. 

 

• As principais propostas para a Assistência Social são:  

 

Ampliação dos benefícios eventuais para as pessoas em situação de 

vulnerabilidade temporária com o objetivo prevenir e enfrentar situações 

provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, 

mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades;  

Implantar a modalidade do Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora no Município de Cambé oferecendo e garantindo cuidados 

individualizados em ambiente familiar e afetuoso para crianças e adolescentes 

que estão afastados de sua família como medida protetiva; 

Implantar por meio de legislação o Sistema Único de Assistência Social 

no Município de Cambé; 

Fomentar junto, seja por iniciativa do governo ou de iniciativa 

voluntária da população, campanhas de coletas para doação de enxoval de bebê, 

agasalho e alimentos para distribuição à população em situação de 

vulnerabilidade social; 
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Desenvolver programas em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Trabalho e Profissionalização, cursos de qualificação com o objetivo a inserção 

e reintegração de pessoas em situação vulnerabilidade social ao mercado de 

trabalho; 

Manter e ampliar ações para proteção e acolhimento das pessoas em 

situação de rua;  

Ampliar as parcerias com o Governo Federal e Estadual no âmbito da 

política de Assistência Social; 

Ampliar as vagas do Programa de Aprendizagem Profissional aos 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de risco, na modalidade 

aprendiz (pós 14 anos);  

Integrar e ampliar ações com as demais políticas públicas no 

atendimento para a mulher vítima de violência;  

Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção à família com 

promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, 

lazer e saúde; 

Articular com as políticas de Geração de Renda, Trabalho, Emprego e 

Assistência Social ações para criação de cursos de qualificação e empregos para 

população que vive abaixo da linha nacional de pobreza em nossa cidade;  

Melhorias nas instalações das Unidades de Assistência Social; 

Priorizar a capacitação permanente e continuada dos trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Cambé; 

Desenvolver ações com idosos em situação de vulnerabilidade social 

para que sejam incluídos nas demais políticas públicas buscando a qualidade de 

vida e envelhecimento saudável;  

Oferecer atendimento humanizado aos idosos em situações de violação 

aos direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua; 
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Reordenar o fluxo da demanda da Política de Assistência Social com os 

sistemas de justiça e segurança pública; 

Ampliar e fortalecer as ações de combate ao trabalho infantil e violência 

contra a criança e adolescente; 

Fortalecer e valorizar o Conselho Municipal de Assistência Social; 

Promover a integração efetiva das políticas públicas com o trabalho das 

igrejas, clubes de serviço, entidades assistenciais visando o desenvolvimento e 

proteção da pessoa humana.  

 

 

• Política de Direitos da Criança e Adolescente:  

 

 

Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Priorizar programas de prevenção às drogas e atenção à família com 

promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, 

lazer e saúde; 

Estabelecer forte parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, para ampliar o 

atendimento a criança e ao adolescente; 

Dar ênfase aos programas contra todas as formas de violência decorrentes 

de negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade em relação à 

criança e ao adolescente; 

Criar e fomentar a capacitação de agentes que atuam na área da criança e 

adolescente com qualificação por cursos e estudos que atendam as reais 

necessidades dos jovens da cidade e suas particularidades; 

Estabelecer a rede de educação em tempo integral formada por escolas, 

centros integrados de educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização. 
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Esses centros, além de unidades de ensino e de profissionalização estarão 

voltados para a difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico;  

Criar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 

necessidades especiais, intensificando a educação profissional, a colaboração e 

conscientização da população, proporcionando a acessibilidade e promovendo 

atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da juventude; 

Inovar com a criação de um programa de voluntariado jovem, 

proporcionando assim, o envolvimento do público jovem, os quais atuarão em 

projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio 

ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização política, colaborando 

desta forma, com a conscientização da juventude e desenvolvimento da cidade; 

Fortalecer os Conselhos de Direitos das Crianças, Adolescentes e da 

Juventude;  

Dar condições de trabalho adequadas ao Conselho Tutelar, dentro do que 

permite a legislação pertinente, criando, inclusive, dentro da possibilidade 

jurídica, sedes administrativas descentralizadas ou novos Conselhos Tutelares 

nos bairros.  

 

 

• Da Política dos Direitos da Mulher 

 

 

A mulher, de figura historicamente secundária, passou a exercer o seu 

legítimo papel de protagonista na mesma proporção que do homem. 

 Na sociedade atual, as mulheres avançaram para consolidação de “chefes 

de família”, na melhor concepção cultural da palavra, embora ainda sofram com 

as heranças históricas do sistema social patriarcalista.  

Elas continuam se apoderando dos espaços seja na vida pública, 

profissional ou pessoal. As mulheres vêm conseguindo aumentar o seu espaço 
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nas estruturas sociais que, atualmente, quase metades dos lares brasileiros são 

sustentados por elas.  

Em 1995, somente 25% dos lares tinham as mulheres como figura maior 

de sustentabilidade financeira. Este número saltou para 44% no ano de 2019. 

Assim, as mulheres continuam conquistando seus espaços, mesmo enfrentando 

os preconceitos enraizados em uma parcela obsoleta da sociedade. 

O nosso Programa de Governo Municipal estabelece várias diretrizes para 

que possamos contribuir para a continuidade desta evolução.  

Ampliar a capacidade de proteger mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

Garantir o respeito, direito pleno aos serviços públicos, a possibilidade de 

participação e o atendimento a todas as mulheres Cambeenses. 

Contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços, 

implementando novas políticas de valorização em toda sua diversidade. 

Criar programa de estímulo ao empreendedorismo feminino.  

Na impossibilidade econômica de criação de novos departamentos, vamos 

otimizar departamentos públicos já existentes, como forma de fortalecimento da 

institucionalidade das políticas públicas. 

Valorizar e fortalecer o Conselho Municipal da Mulher, elevando-o como 

fórum verdadeiramente representativo, fiscalizador, propositivo de programas e 

políticas para mulheres.  

Desenvolver programas que auxiliam na prevenção da gravidez na 

adolescência; 

Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas; 

Criar programas de ampliação da representação e participação das 

mulheres nos espaços de decisão, tais como: órgãos colegiados, comitês, cargos 

de gestão e liderança do poder executivo e conselhos. 
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Por meio das estruturas já existentes, vamos reformular os Centros de 

Referência e Atendimento, promovendo assim, o fortalecimento do 

enfrentamento à violência contra as mulheres, oferecendo assistência jurídica, 

psicológica e de saúde. 

Melhorar e ampliar os programas de atendimento à saúde da mulher em 

todas as fases da sua vida. 

Nós vamos respeitar a diversidade humana e suas diferenças, seja 

referente a gênero, cor, raça ou etnia.  

Nós vamos combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto 

de ações afirmativas pela valorização da Mulher. 

Vamos trabalhar em somatória de esforços junto as autoridades policiais, 

para que tenhamos uma rede de proteção que possa agir com celeridade e 

eficiência, nos casos de violência contra mulher.  

44 

 

• Da Política de Direitos do Idoso 

 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas- IBGE tem demonstrado 

que a população idosa vem crescendo nos últimos anos. Podemos estabelecer 

como causas dessas constatações os avanços da medicina, os cuidados com a 

saúde preventiva que os idosos passaram a adotar, seja em razão da alimentação 

adequada ou prática de exercícios, enfim, alguns entre demais fatores específicos. 

 Mas não podemos negligenciar, que a valorização deste grupo que tanto 

contribuiu com o progresso da nossa sociedade, também é um fator que traz mais 

qualidade de vida para estes vencedores. Sabemos da triste realidade, de alguns 

setores da sociedade, que tratam o idoso como improdutivo, o que contribui para 

diminuição destes homens e mulheres no mercado de trabalho. 
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 Conhecemos também, histórias tristes, de famílias que simplesmente 

abandonam seus idosos à própria sorte ou os mantém sobre convivência de 

ameaças e violência.  

No nosso governo esta questão será tratada com muita sensibilidade. 

Vamos aplicar aqui, o que algumas comunidades evoluídas já fazem há tempos, 

onde a sabedoria dos mais idosos é venerada, respeitada e muito bem 

aproveitada. 

O governo pode sim, atuar no sentido de ampliar a proteção ao público de 

mais idade, com políticas públicas especificas, além de ofertar melhores 

condições de saúde, segurança, trabalho e lazer. O gestor deve ter sensibilidade 

para atuar também na conscientização, junto aos lares, para que todos entendam a 

importância da sabedoria dos nossos queridos idosos. 

 Vivemos tempos difíceis, onde a pandemia do novo Coronavírus colocou 

nossos idosos em constante ameaça. Portanto, temos que reinventar as políticas 

públicas voltadas aos idosos, pois estamos construindo um novo cenário social. 

Assegurar os seus direitos, é garantir o respeito a nossa própria história.  

Estabelecer e ampliar políticas municipais na área da educação, saúde, 

assistência social, cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

Trabalhar forte para erradicar o analfabetismo, pois, este aprendizado 

liberta.  

Mobilizar a comunidade para importância da alfabetização dos idosos que 

não tiveram esta oportunidade.  

Promover ações que facilitam a articulação de grupos de idosos que se 

disponham a repassar conhecimento e vivências para as gerações mais novas.  

Às vítimas de violação de direitos como violência intrafamiliar, 

discriminação e situação de rua, vamos oferecer apoio social, psicológico e 

jurídico aos idosos nestas situações.  
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Incentivar, dar condições e intensificar a prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida para todas as idades, em especial, o 

público com idade avançada, estabelecendo acompanhamento e monitoramento 

para aferição da evolução da saúde dos idosos. 

Aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, 

garantindo o acesso da população idosa à serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.  

Estimular o envelhecimento ativo com atenção integral à saúde da pessoa 

idosa e dos portadores de doenças crônicas.   

Implantar unidades ou departamentos de especialidades médicas para 

evitar aglomeração do grupo de risco, oportunizando expansão das consultas e 

exames especializados para diminuir as longas filas e tempo de espera existente. 

Intensificar as estratégias unificadas junto aos entes federados, para 

realização de mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas. 

Garantir a acessibilidade com respeito, dignidade e segurança para que os 

idosos e pessoas com necessidades especiais tenham autonomia de utilização dos 

espaços, mobiliários e equipamentos públicos. 

Desenvolver políticas públicas visando o respeito e proteção do 

patrimônio cultural e natural, estabelecendo como símbolo original e 

indispensável como elo entre o passado, o futuro e o presente. 

Estabelecer mecanismos de controle e garantia da proteção, do 

patrimônio material e imaterial das culturas que tiveram atuação preponderante 

na formação da nossa identidade cultural. 
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10. GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO 
 

 

A gestão pública tem uma função primordial: o bem comum da 

coletividade. Toda atividade desempenhada pelo gestor público deve estar 

orientada neste sentido.  

Vamos intensificar os já existentes e criar mecanismos novos, modernos e 

eficientes que possam medir a produtividade do setor público. 

 Muitos métodos da iniciativa privada devem ser implementados no setor 

público, pois certamente, trarão resultados satisfatórios, promovendo economia 

de recursos e aumentando a celeridade e produtividade dos serviços prestados 

para comunidade.  

Vamos modernizar a gestão de Cambé com um modelo progressista e 

humanizado, onde promoveremos o respeito à dignidade da pessoa humana, 

buscando sempre a organização que permite o progresso da cidade. Uma gestão 

inovadora, impactante, transparente, descentralizada e sobretudo 

DEMOCRÁTICA.  

Vamos melhorar e intensificar as ações do Comitê Gestor.  

Vamos valorizar a ética e garantir o combate à corrupção por meio de 

auditorias específicas e estratégicas.  

Vamos ampliar sistemas de Controle Interno com a devida autonomia 

fiscalizatória. 
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Vamos manter a autonomia do Controle Externo, seja através do Poder 

Legislativo Municipal ou pela própria comunidade.  

Vamos fortalecer o papel regulador do Controle Externo e da comunidade 

em relação aos contratos, serviços terceirizados e conveniados. 

Vamos ampliar o setor de Gestão de Contratos, objetivando assim, dar 

sempre maior transparência dos atos públicos e buscar maior eficiência dos 

serviços e bens contratados.  

Vamos manter a autonomia do Setor de Compras e Licitações, para que, 

as melhores ofertas e melhores preços sejam sempre os únicos critérios de 

escolha, impossibilitando e combatendo rigorosamente as facilitações e 

direcionamentos. 

Vamos aplicar todas as regras punitivas contratuais possíveis aos 

contratados que não cumprirem suas obrigações com o Município de Cambé.  

Vamos transformar Cambé em uma “cidade inteligente’, com uma visão 

inovadora sobre todas as esferas, onde a tecnologia poderá sempre evoluir para 

um melhor controle, monitoramento e amplitude e diversidade de decisões.  

Vamos planejar Cambé para o presente e para o futuro, de forma 

integrada, descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a 

população. 

Vamos promover redução de custos, aproveitamento racional de material 

e aumento da produtividade do setor público.  

Vamos garantir a transparência dos atos públicos com acesso imediato 

através do portal da transparência.  

Vamos promover a valorização dos servidores concursados, com 

capacitação frequente e melhores condições de trabalho e vencimentos.  

Vamos estabelecer diálogo contínuo e permanente no ambiente de 

trabalho, sempre buscando informações junto aos servidores públicos e 

sociedade, para que tenhamos sempre as melhores decisões para nossa cidade. 
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Vamos evoluir no conceito de “cidade inteligente” utilizando a tecnologia 

avançada em favor da cidade de Cambé, integrando sistemas operacionais 

informatizados, por meio de aplicativos que irão permitir que o Município 

alcance a excelência em inovação.    

 

Valorizar os servidores e servidoras do Município com a análise e 

reformulação do Plano de Cargos e Salários, dentro dos limites do índice de gasto 

com pessoal, quando em níveis estabelecidos pela legislação pertinente.  

 

 


