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Plano de Governo 

2021 – 2024 
 

 

SAÚDE 

 

Nosso objetivo é sempre melhorar o sistema de atendimento ao cidadão, de 

maneira integral, da prevenção ao tratamento, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida.  

 

Saúde humanizada para todos, com dignidade e respeito;  

Permitir o acesso da população aos serviços de saúde e assegurar um maior 

atendimento e agilidade em exames e consultas especializadas;  

Fortalecer o Programa de Estratégia Saúde da Família;  

Ampliar o atendimento do Médico Geriatra direcionado aos idosos;  

Aprimorar o acompanhamento domiciliar Psicológico e Nutricional; 

Ampliar os horários de atendimento de pediatria na Clínica da Mulher:  

Fortalecer as 03 equipes de Estratégia de Saúde Bucal;  

Aperfeiçoar e equipar nossa Farmácia Municipal;  

Realizar encontros populares trimestrais (Saúde nos Bairros);  

Realizar na UBS Exames de Diagnóstico por Imagem (RX e Ultrassonografia): © 

Ampliar o horário de atendimento na UBS Anésio Miliati:  

Ampliar o atendimento médico e odontológico no Posto de Saúde do 7 de maio, 

incluindo o atendimento de pediatria e ginecologia;  
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Valorização das equipes multidisciplinares proporcionando uma melhor satisfação 

dos servidores: 

Investir em saúde preventiva e primária:  

Melhorias das infraestruturas da saúde:  

Promover atividades de saúde e bem estar a população (Academia da saúde):  

Implantação do programa "Mais saúde menos remédio" - práticas interativas 

complementares:  

Reformar o Prédio, Anexo ao Centro de Saúde Anésio Miliatti (antigo CAPS), para 

instalação da Clínica © Municipal de Fisioterapia;  

Implantar o PAI - Programa de Entrega de Medicamento para Idoso em casa. A 

iniciativa é parte do programa de atenção ao idoso, que vai prever atendimentos 

diferenciados e políticas públicas de prevenção e atendimento especial para 

pessoas com 60 anos ou mais;  

 

EDUCAÇÃO 

 

O acesso à educação de qualidade compreende um dos principais fatores para 

uma população melhor alfabetizada, possibilitando maior acesso das pessoas 

a oportunidades e melhoria de vida.  

 

A melhoria na qualidade da educação passa necessariamente pela formação, 

capacitação e valorização dos professores e servidores que atuam em outras áreas 

da educação e para isso se fará um programa de Educação Continuada para todos:  

 

Fortalecimento no Contraturno escolar. ações integradas entre educação com 

secretarias de Esportes e Lazer e assistência social ampliando gradativamente mais 

cursos e atividades para as crianças:  

Manter vagas disponíveis nos CMEI´s, com extensão do horário até as 19:00 horas:  
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Projeto caminho verde - educação ambiental na pratica:  

"Projeto Escola Feliz" - Revitalização, manutenção e melhoria de Escolas e CMEl´s:  

Instalação de câmeras nas escolas municipais: Monitoramento de entrada e saída 

de alunos. enviados simultaneamente uma mensagem aos pais;  

Acompanhamento das notas lançadas virtualmente:  

Incentivo à cultura. teatro. música e dança:  

Criação da rua da cultura e exposição de artes;  

Recuperação de espaços para a prática de esporte:  

Adequação de equipamentos esportivos nas escolas para pratica infantil:  

Conclusão da Escola Municipal Dóris de Jesus Lucas Moya.  

Manter a parceria com a Associação dos Estudantes, aperfeiçoar e fornecer mais 

condições ao transporte para os universitários que residem em nosso município:  

Melhoria de transporte escolar. 

 

SEGURANÇA 

 

Trabalharemos com objetivo de reunir diretrizes no combate à violência e 

ajudar, na queda dos índices de criminalidade na cidade e na zona rural, 

garantindo aos munícipes uma cidade mais segura.  

 

Ampliar a participação com mais pontos de cobertura por câmeras no consórcio de 

segurança pública e cidadania de Londrina e região (CISMEL):  

Implantação do Programa "Cidade Inteligente e Segura.", investimento em 

tecnologia para adquirir câmeras para cobertura de locais estratégicos da nossa 

cidade e Serviço de monitoramento eletrônico: 

Projeto de Combate as drogas-Prevenção através de orientação nas escolas, 

projetos de esporte. lazer e assistência social às crianças:  
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Trabalhar em conjunto com o Governo e Deputados para melhoria e renovação de 

frota das forças policiais em Cambira.  

 

 

Esporte e Lazer 

 

Uma das áreas que mais se desenvolveu nos últimos anos, com projetos, 

novos espaços e gestão eficaz. 

Daremos continuidade ao que foi realizado até agora e ainda faremos: 

 

1 – Instalação de uma quadra de vôlei de areia 

2 – Pista de caminhada e corrida ao redor do campo municipal 

3 – Instrutores nas academias ao ar livre 

4 – Escolinha de basquete, handebol e atletismo 

5 – Manter equipe de futsal municipal disputando o campeonato paranaense 

6 – Promover festas culturais e de comemorações cívicas 

 

MEIO AMBIENTE 

 

A preocupação com as questões ambientais e sustentáveis estão sempre em 

pauta e tratadas com responsabilidade, visando sempre maior qualidade de 

vida dos cidadãos e menor impacto no ambiente.  

 

1 – Projeto ecologicamente correto para os resíduos sólidos 
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2 – Implementar políticas de educação ambiental continuada, incentivo à reciclagem 

de materiais. Projeto "Reciclar é preciso" e Projeto "sacola verde" para coleta 

seletiva;  

Projeto "cidade limpa" fiscalização e política de redução e destinação de-resíduos 

com distribuição de lixeiras em áreas públicas;  

Preservação de rios e nascentes nas áreas rurais e distribuição de mudas de plantas 

nativas;  

Criação do Projeto "Cidade Verde", que consiste em um estudo e planejamento para 

arborização completa da cidade e Distrito de 7 de Maio, adequando plantas e 

espécies à cada local que será plantado e sua manutenção. além da integração 

ecológica nos principais espaços públicos como Calçadão. Projeto Meu Campinho. 

entre outros.  

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

A Política Pública de Assistência Social precisa ser reconhecida por projetos 

que transformam a vida das pessoas que ainda precisam de apoio. Não é 

política de caridade e sim de inclusão!  

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela 

diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas 

de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais carentes e o 

fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial.  

Pretendemos garantir a universalidade dos direitos a assistência com 

equidade e justiça social, objetivando sempre a redução das desigualdades 

sociais dando ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com 

igualdade plena, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da 

cidadania e a melhora da qualidade de vida do povo Cambirense.  
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CAPACITA- Centro de Capacitação Profissional com Promoção da Inclusão Social e 

Cidadania. Objetivo: promover a integração de usuários da política de assistência 

social ao mundo do trabalho. por meio de articulação. identificação. sensibilização. 

desenvolvimento de habilidades (capacitação). e orientação para o mundo do 

trabalho. a fim de possibilitar sua interação formal ou informal na produção de bens 

e serviços que atendam as reais necessidades dos envolvidos.  

 

SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE DADOS - de execução. das 

organizações e atividades da Secretaria de Assistência Social. Objetivo: aprimorar 

os instrumentos de gestão. voltando cada vez mais para seu papel de agente de 

regulação. normatização. monitoramento e avaliação da política socioassistencial do 

Município de Cambira. Este processo de produção de informação (controle de 

dados). será organizado de tal maneira que venha suprir as necessidades dos 

planejadores das políticas públicas na tarefa de tomar decisões adequadas e. assim 

acessar informações precisas e claras. com prontidão e  

rapidez.  

 

VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL- Objetivo: instrumento de proteção 

da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade 

social e seus agravos no território. identificando melhorias nas práticas de gestão e 

disseminação do conhecimento. Objetivo: Sistematizar informações. visando a 

construção de indicadores e índices territorializados das situações de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social. que incidem sobre famílias/pessoas. nos 

diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos). Envolve 

técnicos da Assistência Social e Rede Assistencial Municipal. 

 

INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE - Objetivo: estimular o aprendizado 

tecnológico na Terceira Idade. possibilitando novas descobertas. novas experiências 

e novas vivências. Resultando no aprimoramento das demais habilidades. Os idosos 

podem utilizar as redes sociais como mecanismo de diálogo com amigos e 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ: 75.771.287/0001-52 - E-mail: gabinete@cambira.pr.gov.br 

(Criado pela Lei nº4.338, de 25/01/1961 e instalado em 22/10/1961) 
                                 Av. Canadá nº 320 – Centro – Cx. Postal 01 – Fone (43) 3436-8000 

CEP 86.890-000 - CAMBIRA - PR 

familiares. inserção social e busca de informações para estarem atualizados sobre o 

que acontece no mundo. Estar on-line também oferece aos idosos uma ferramenta 

para gerenciar e pesquisar problemas de saúde e uma maneira de aumentar a 

atividade cerebral.  

 

FELICIDADE DO IDOSO. Objetivo: Manter o espaço de integração e qualidade de 

vida para pessoas da melhor idade junto ao Centro de Convivência dos Idosos e 

implantar cursos de inclusão através da alfabetização e dança. 

 

PROJETO VIVA - VIRTUDES E VALORES. Objetivo: fortalecer vínculos familiares 

trabalhando com Virtudes e Valores ensinados e partilhados. levando à construção 

da cidadania e da autonomia.  

 

PÓLOS DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - Objetivo: 

estimular a geração de empregos e novas oportunidades aos talentos municipais 

promovendo a Inclusão Produtiva através do estímulo a inserção no mercado de 

trabalho em diversas áreas, bem como a qualificação visando a geração de renda e 

autonomia das famílias. estimulando a organização de redes de empreendimentos 

econômicos solidários e aperfeiçoando os já existentes 

 

JUVENTUDE ATIVA- Objetivo: Criar um programa de voluntariado jovem, com o 

envolvimento direto de jovens em projetos e atividades nas áreas da saúde. 

educação. cultura. esportes. meio ambiente. sustentabilidade. cidadania e 

conscientização política, através de uma Rede social de integração entre grupos da 

juventude. promovendo a cultura. melhorando a acessibilidade e possibilitando a 

identificação do  

jovem com a produção cultural e seu voluntariado.  
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ARTICULAR GRUPOS que se disponham a repassar conhecimento e vivências 

para as gerações mais novas. 

Central de Cadastros- NIS. Objetivo: manter cadastro atualizado do Número de 

Inscrição Social (NIS). e criar Cartão SUAS. As principais demandas de cadastros 

realizados são para benefícios em programas de transferência de renda como Bolsa 

Família. entre outros. além de desconto na tarifa de energia elétrica e outros;  

 

Parcerias: Objetivo: Manter as parcerias com os sindicatos empresariais e de 

trabalhadores. sistema S (SENAI. SES!. 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;  

 

Estimular a organização de novas Redes de Empreendimentos Econômicos 

Solidários e aperfeiçoar as redes já existentes.  

 

Aprimorar o CRAS existente por meio de capacitação continuada das equipes nas 

atividades socioeducativas tais como cultura do direito. prevenção de violações. 

participação popular e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários de crianças. adolescentes. Jovens e idosos. Garantir 

adequado dimensionamento da equipe e equipamentos adequados. reformados e 

seguros.  

 

Articular Políticas da Prefeitura na área da educação, saúde, assistência social. 

cultura e lazer para atendimento especializado aos usuários. visando funcionar como 

uma parceria que busca resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento 

integral.  

 

Investir fortemente na Capacitação dos Atores da Política Pública de assistência 

social. a fim de se assegurar a melhoria da gestão. considerando-se todas as 
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instâncias do sistema descentralizado e participativo. bem como as realidades 

locais.  

 

Fortalecer os Conselhos. as Conferências e os Fóruns de assistência social como 

espaços de democratização. negociação de consensos e de gestão compartilhada.  

 

Contribuir para a criação e formalização de microempresas e microempreendedores 

individuais 

 

INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MOBILIDADE 

 

Um dos principais objetivos e prioridade da nossa próxima gestão é a 

ampliação e/ou aquisição de um terreno para instalação de empresas (novo 

parque industrial). qualificação de mão de obra local para serem utilizadas nas 

empresas que se instalarão em nosso município. de acordo com suas 

atividades. gerando emprego e renda  

 

Soluções eficazes para um melhor desenvolvimento e fluidez do trânsito;  

Projeto pé na faixa - educação para o trânsito;  

Melhoria de infraestruturas públicas;  

Projeto "Bom Caminho" projeto de calçamento e acessibilidade. incluindo o 

programa "calçada solidária" para pessoas de baixa renda;  

Melhoria dos pontos de ônibus 

Lombadas elevadas e melhorias na sinalização: 

Adaptação de estruturas públicas para captação de energia solar:  _  

Concluir toda malha viária com recape de CBUQ onde se encontra pedra irregular e 

paralelep1pedo:  
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Criar rota alternativa para Caminhões:  

Construção da Praça para atender os bairros do Jardim Cruzeiro e Sandro M. 

Capeloto com parque infantil. academia ao ar livre, pista de caminhada e campo de 

futebol e quadra de vôlei de areia:  

Construção da pista de skate e meia quadra poliesportiva no Jardim das flores:  

Buscar parcerias com Governos Estadual e Federal para viabilidade para construção 

de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional:  

Dar continuidade e incentivo ao projeto de saneamento no município:  

Conclusão da infraestrutura para escoamento das águas pluviais do município.  

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

 

Um dos principais objetivos e prioridade da nossa próxima gestão é a 

ampliação e/ou aquisição de um terreno para instalação de empresas (novo 

parque industrial}, qualificação de mão de obra local para serem utilizadas nas 

empresas que se instalarão em nosso município, de acordo com suas 

atividades, gerando emprego e renda 

 

"Condomínio Industrial" - Incentivo e fortalecimento para pequenas indústrias e 

serviços.  

Melhorias na Avenida do Parque das Indústrias:  

Promover ações efetivas com ACEC nas promoções e estabelecer o Calendário 

Comercial:  

Programa de incentivo fiscal ISS:  

Continuar a parceria com SEBRAE, SENAC e SENAI para qualificação: 

Concessão de terrenos para incentivo a Industrialização e emprego:  
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Concluir o estudo e colocar em prática o Projeto de Desenvolvimento para Empresas 

se instalarem em nosso município (CAMBIRA +), afim de conceder e apoiar o setor 

industrial:  

Buscar projetos e apoios para a Rota do Turismo e Ecoturismo em nosso município:  

Realização da EXPOCAM, objetivando novos negócios e fomentando a cidade: 

Conclusão do Novo Calçadão Municipal:  

Implantação do Projeto "A Praça é Sua", com programação de atividades sociais. de 

cultura e lazer e gastronômica na Praça Jordão Beleze das quais a população 

participe.  

 

AGRICULTURA 

 

Temos uma cidade essencialmente agrícola, a produção de alimento é a base 

para a sustentação humana.  

 

Promover o desenvolvimento rural. dignificar e buscar melhoria na qualidade de vida 

para o homem do campo. introduzir técnicas e tecnologia que possa aumentar a 

produtividade:  

Criação de duas frentes de trabalho uma para conservação e adequação de 

estradas rurais e outra para as propriedades dos agricultores:  

Aquisição de Caminhões e Maquinários para suprir a necessidade da frota rural com 

disponibilidade  

de implementas agrícolas para os pequenos agricultores:  

Cursos e atividades para o fortalecimento da agricultura familiar;  

Garantir a construção e manutenção das pontes:  

Incentivo ao Agronegócio:  

Implantação do consorcio intermunicipal do SIM (Serviço de Inspeção Municipal): 
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Melhorias de infraestrutura nos Bairros e comunidades da Zona Rural:  

Reestruturar o programa de compra direta de merenda escolar do produtor rural. 

com auxílio técnico e outros incentivos aos pequenos produtores:  

Proporcionar a participação de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por 

parcerias. tecnologias e informações que permitam melhorias nas culturas, 

propriedades e lucratividade.  


