OBJETIVO GERAL:
Nosso Plano de Governo será o instrumento balizador para planejar o desenvolvimento
do Município com a participação dos cidadãos Camaragibenses e de todos os segmentos sociais,
criar condições de desenvolvimento sustentável, primar pela saúde dos munícipes, viabilizar o
crescimento econômico, elevar a qualidade de vida, igualdade social e acesso as políticas
públicas sociais, bem como almejar a melhoria dos serviços e equipamentos urbanos a todos os
cidadãos camaragibense. Neste momento apresentamos o plano de governo: O FUTURO EM
BOAS MÃOS.
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito de Camaragibe,
Jorge Alexandre, juntamente com as coligações partidária: DEMOCRATAS, PMB, PSDB,
PATRIOTA e SOLIDARIEDADE, além da escuta a População Camaragibense, para que assim,
se possa realizar uma melhor administração de 2021 à 2014.
Neste período, o candidato a Prefeito Jorge Alexandre e a Profª Verônica Santana,
implementará um novo Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando
projetos estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos
nas diversas áreas de atuação do Governo.
Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta,
mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras
contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão
quando a administração se abrirá à participação dos munícipes Camaragibenses.
O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto
desempenho com participação e colaboração dos cidadãos de Camaragibe e voluntários, que
estão dispostos a colaborar para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. As propostas
contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que
demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e
conhecedora das necessidades dos Camaragibenses.

As propostas apresentadas neste Plano de Governo serão das principais áreas e
consistem em um breve estudo e diagnóstico da áreas abordadas, escuta popular, escuta de
voluntários, metas e ações.
O Plano foi concebido em cima de 04(quatro) Eixos Estruturadores:


EIXO 01: Gestão Administrativa e Institucional;



EIX0 02: Gestão das Políticas Sociais e Culturais;



EIXO 03: Sustentabilidade Desenvolvimento Econômico;



EIXO 04: Sustentabilidade Espacial e Ambiental;

Tem-se como visão também, captar recursos Estaduais e Federais para a realização
de um Planejamento Urbano, Infraestrutura e todos os seguimentos que se vise a necessidade
desta captação para a melhoria do nosso Município e benefício da nossa população.
- Identificar as demandas da Sociedade em todas as áreas;
- Articulação nos Ministérios e Legislativos Estaduais e Federais, para captar Emendas
Parlamentares e Recursos Voluntários.
- Criação de Banco de Projetos e Planilhas Orçamentárias, para que ocorra uma tramitação rápida
e eficiente perante os Ministérios Estaduais e Federais.
- Busca por parcerias público privadas para implantação de projetos cooperativos;

Sabe-se também da necessidade de uma Educação de qualidade para a nossa população e
o saber cuidar tanto dos alunos quanto dos profissionais que trabalham nesta área, por isto, O
Plano Municipal de Educação deve estar em sintonia com o Plano Nacional de Educação
(PNE) LEI 13.005-2014 (2014/2024), tendo como objetivo:
1º) A INTERSETIORIALIDADE;
2º) SABER CUIDAR BEM;
3º) EDUCAÇÃO DE QUALIDADE;
4º) PARTICIPAÇÃO POPULAR;

- Educação Formal na Rede Pública Municipal: ARTE, LITERATRA, CULTURA LÓGICA
(MATEMÁTICA) E ESPORTES- prática como expressão fundamental da Essência humana.
- EXISTÊNCIA HUMANA CENTRO DO PENSAMENTO PEDAGÓGICO:
- EDUCAÇÃO INFANTIL:
- GARANTIR , através de Ações Intersetoriais entre as Secretarias Municipais,
o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação
infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância( Conselho Tutelar);

- Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;
- Universalizar, para a população com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, de
responsabilidade Municipal, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as médias nacionais para o IDEB
- 0 A 3 ANOS: Realizar Diagnóstico sobre a situação as crianças de
idade de creche em Camaragibe e estabelecer espaços para este atendimento em
médio e longo prazo.
- 4 A 5 ANOS: Realizar oferta Universal da educação infantil da pré-escola do
Município de Camaragibe a médio e longo prazo.
- ENSINO FUNDAMENTAL:
- 1º ano ao 5º ano: Garantir ensino de qualidade as crianças do Ensino
Fundamental desde a Alfabetização até o 5º ano.
- 6º ano ao 9º: Garantir a articulação com a Secretaria Estadual de Educação
para a continuidade dos estudos, além de estabelecer a médio e longo prazo
a incorporação entre as duas redes ( Municipal e Estadual) para este
segmento na Rede Municipal.
- Tempo Integral: A Educação em tempo Integral deverá ocorrer tanto no espaço da escola
quanto em espaços comunitários, através de ações intersetoriais e parcerias com a comunidade
( Associação de Moradores, Conselho de Moradores, Espaços Religiosos).
- Sistematização da educação no Município de Camaragibe:
- PARTICIPAÇÃO POPULAR: Promover as Conferências Municipal de Educação,
as Plenárias e Fortalecer o Conselho Municipal de Educação.
- GARANTIR FARDAMENTOS, LIVROS E MERENDA DE QUALIDADE.
- GARANTIR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES
E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL.
- GARANTIR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO A
PARTIR DAS DELIBERAÇÕES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ,DOS SEMINARIOS PLENARIAS E FÓRUNS .

No atual momento vivenciado por todos nós, pode-se observar que um dos maiores
anseios e clamores das comunidades e da população camaragibense está voltado para a Saúde,

no que diz respeito ao âmbito hospitalar, assim como a falta de cuidado com a população.
Sendo assim, O Plano Municipal de Saúde será pautado na Políticas de Prevenção, Promoção e
Vigilância á Saúde estabelecidas na Constituição Brasileira (Artigos 196 a 200) na perspectiva de
Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como objetivos :
1º) Tecer Juntos: Articular a Secretaria de Saúde de forma Intersetorial e Ativar os Canais de
Participação Popular e Trabalhadores de Saúde, através das Conferencias Municipais ,
Seminários e Plenárias de Saúde.
2º) Controle Social : Trabalhar em Sintonia com o Conselho Municipal de Saúde.
3º) Saber Cuidar Bem: As Praticas Integrativas devem estar presente em todos os espaços de
Governo de modo que o Cuidar do Cidadão esteja sintonizado com em Cuidar do Cuidador, sem
prejuízos para as duas partes.
4º) Fortalecer a Atenção Primaria e Secundária Municipal em articulação com os níveis de Maior
Complexidade do Estado(I GERES).

- Estabelecer a Política Municipal de Assistência e Vigilância Farmacêutica;
- A Atenção Á Saúde e aos Ciclos Vitais: Da Gravidez(Pré Natal ) a Velhice : Vida Intra
Uterina(Gravidez), Primeiro Ano de Vida(Puericultura), Criança, Adolescente, Jovens, Adultos e
Idosos;
- Fortalecer e estruturar as Políticas para Grupos Especiais: Deficientes, LGBTQI+, Negros,
Crianças, Jovens, Mulheres, Homens, Idosos e Saúde do Trabalhador;
- Fortalecer e estruturar a Política de Referencia e Contra Referencia entre a Atenção Primária, a
Média e Alta Complexidade;
- Fortalecer, Recuperar e Estruturar a Saúde Mental, Nutricional ,Física , Assistência da
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia;
- Garantir a Participação Integrativa da Odontologia nas Ações de Promoção e Vigilância á
Saúde;
- Estabelecer as Praticas Integrativas como Política Municipal de Saúde;
- Estabelecer a Promoção e a Vigilância á Saúde como Políticas Municipais Prioritárias como
preconiza o SUS;
- Garantir a Territorialização das USF, como princípio para fortalecimento das atividades dos
ACS, Agentes de Endemias e Estratégias Saúde da Família, assim como Atender as áreas
descobertas;
- Garantir que os ACS em condições de Aposentadoria tenham este direito adquirido;

- Respeito as representações dos ACS , garantido isonomia de relações da Prefeitura , tanto para o
AMASC como o Sindicato da categoria;
- Garantir que a Seleção de novos ACS(Quando necessário) levará em consideração critérios de
meritocracia e será realizado com total transparência com as Representações dos ACS e o
Conselho Municipal de Saúde;
- Realizar diagnóstico das Estruturas Físicas dos Equipamentos de Saúde e promover
recuperação quando necessárias;
- Definir a Missão e as Especialidades do Hospital Aristeu Chaves tendo com princípios as
Orientações da Conferencia Municipal de Saúde respaldados pelo Conselho Municipal de Saúde;
- Requalificar a Central de Marcação de Consultas e Exames garantindo agilidade e transparência
destes serviços;

- Realizar a Pavimentação, Calçamento e Drenagem das vias especialmente as ruas que
possuem Escola, Hospital, UBS, Igrejas e que façam as principais ligações entre os bairros;
- Implantar as ações do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto do
tratamento do lixo.
- Finalizar a Ampliação e Modernização do Mercado Público.
- Construção de Câmara Fria no Mercado Público Municipal, para o armazenamento de
Produtos Perecíveis ( Laticínios, carnes, embutidos ).
- Reformar e Modernizar as Praças Públicas.
- Reformar e Modernizar as Unidades de Saúde, Educação e Creches.
- Construção de Quadra Poliesportiva.
- Implantar Iluminação Pública em LED nos principais centros dos bairros.
- Expandir e Melhorar os serviços do Cemitério Público Municipal.

- Revisar e Atualizar democraticamente o Plano de Mobilidade Urbana e o Plano Diretor de
Camaragibe (verticalização) com isenção de IPTU em “prédios-garagens”, incentivos de
Índices Urbanísticos para áreas “de risco” e incentivos de redução de IPTU a Produtores
Agrícolas em áreas Urbanas, visando assim a melhor conduta da Políticas Pública.
- Revisar e Atualizar a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Camaragibe, atualizando de acordo
coma nova dinâmica de crescimento da cidade. Atualizando assim, o MACROZONEAMENTO
DE CAMARAGIBE - com vistas o Planejamento de Crescimento de Ocupação Urbana,
Segurança Habitacional, Riscos Ambientais e Calamidades;
- Criação de Lei para a “facilitação” de Regularização de Imóveis em Pendências.
- Realizar o Planejamento estratégico da Administração municipal, com implantação da sala de
gestão e monitoramento.
- Implantar Políticas Públicas com Planejamento e participação popular, e ativar o Conselho das
Cidades.
- Implantar a Central de Projetos e de Regularização Fundiária, área técnica especializada na
Elaboração de Projetos para a Captação de Recursos Federais e Regularização de Imóveis para
população de baixa renda.
- Fortalecer a Fiscalização e Controle Urbano, criando um Canal de Denuncias para construções
ilegais.
- Elaborar e aprovar a Lei de Código de Edificações.
- Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana Municipal e aprovar em forma de Lei, com ênfase ao
programa cidade inteligente assegurando melhoria das calçadas e criação de Ciclovias junto ao
Governo do Estado.
- Criação de Comitê de Gestão para a execução da Regularização Fundiária (Títulos de Posse),
para que assim, possa assegurar o direito a moradia da população de baixa renda, além da
possibilidade regularização dos Loteamentos e Parcelamentos dos solos que se encontrem em
Situação Irregular quanto ao seu Registro.
- Articulação com Governo Federal para a recuperar recursos e dar inicio ao Programa MINHA
CASA MINHA VIDA IRMÃ IRENE.

- FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
- Criação de um programa municipal de produção de inclusão social, em parceria ou
não com outros órgãos, com foco nas necessidades existentes do município.
- Criação de uma Ouvidoria (telefone, whastsapp, email e aplicativos), das ações,
programas e serviços da política de assistência social.
- aprimoramento das ações e programas existentes da gestão municipal de
assistência social.
- Garantia e ampliação dos serviços socioassistenciais existentes (5 CRAS e 1
CREAS), com estrutura compatível ao suas, conforme orientações técnicas, promovendo o
fortalecimento dos direitos sociais para a população camaragibense.
- FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
- Valorizar o trabalho realizado pelas entidades sociais empenhadas no atendimento
social.
- Fortalecimento dos fóruns, conferências entre outras atividades dos conselhos.
- Estruturação da casa dos conselhos.
- Garantir a participação dos conselhos como membro permanente do comitê
Intersetorial.
- Manter sempre atualizado o cadastro social do município de modo a identificar demandas da
população carente de forma mais eficaz e eficiente;
- GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS:
- Realizar o aprimoramento e adequações a partir da realidade social do município
com base na lei municipal nº 717/2017 de benefícios eventuais, garantindo e ampliando:





Oferta do Benefício de Suplementação Alimentar (cestas básicas);
Auxílio Funeral;
Auxílio Moradia;
Auxílio Enxoval.

Outras ações de grande impacto da futura administração será o compromisso de
desenvolver ações a curto, médio e longo prazo, com a participação da sociedade para proteger
e defender o Meio Ambiente, e os animais (domésticos e silvestres), além de cuidar e garantir o
bem-estar, viver bem e moradia de qualidade da nossa população.

- Educação Ambiental : Pela amplitude do tema, esta ação subdivide-se em várias linhas,
podendo ser: Inserção da temática “Agroecologia” nas escolas municipais;
- Ações participativas nos bairros de simples implantação e alto impacto no engajamento da
população, por exemplo: hortas verticais, reaproveitamento de alimentos, produção de
fertilizantes orgânicos, etc; Realizar parceiras, na forma de projetos de extensão, entre as escolas
públicas municipais e estaduais localizadas em Camaragibe com as universidades públicas e
privadas próximas ao município;

- Oferecer aos professores, das redes municipais e estaduais,

cursos de formação na forma de metodologias ativas tendo como principal foco a educação
ambiental; Entre várias outras ações.
- Coleta e destinação do lixo: Trabalhar fortemente a coleta seletiva;
- Promover atenção especial à grupos organizados de catadores e de trabalho com materiais
reciclados;
- Efetivar o encerramento do lixão.
- Saneamento: Adequação do município ao novo marco legal do Saneamento Básico,
aproveitando as oportunidades de financiamento público, a partir da captação de recursos para
implantar uma política efetiva de acesso a água e tratamento de resíduos, para as diversas
realidades geográficas e sociais de Camaragibe.
- Criação e recuperação Espaços recreativos socioambientais: Integrar as áreas de recreação
pública com a consciência ecológica.
- Espaço de convivência e saber (Aldeia): Implantar definitivamente o parque de aldeia (km 10),
elaborando caso necessário, os ajustes possíveis ao projeto, respeitando o entendimento com os
grupos locais atuantes.
- Revitalização Riachos urbanos: Inicialmente realizar a identificação e catalogação de todos os
riachos urbanos e nascentes de Camaragibe e promover como projeto piloto a revitalização e
urbanização de um desses riachos urbanos. Para posterior sistematização do projeto que
resultará na apresentação de uma política permanente para a cidade, no que tange a esta temática.
- Privêt Vermont: Apresentar em conjunto com os órgãos de controle Estadual e Federal proposta
para tornar o Privet em Jardim Botânico da cidade.
- Encostas morros e alagados: Atuar em conjunto com as políticas de Defesa Civil, no intuído de
fortalecer e acrescentar maior qualidade às ações propostas integrando definitivamente a
população às boas práticas de convivência com o meio ambiente, fazendo deste um importante
aliado, tanto nos morros quanto nas áreas de alagado.

- Energias alternativas: Implantar no prédios públicos telhados fotovoltaicos que garantam
autossuficiência de energia para toda a prefeitura; Substituir a iluminação pública tradicional, por
lâmpadas de LED com fonte fotovoltaica.
- Mobilidade sustentável: Estudar e implantar em Camaragibe, trechos para propor ciclovias e/ou
ciclofaixas tanto para uso de recreação, quanto para o deslocamento diário dos trabalhadores.
Discutir e captar recursos para implantar na estrada de aldeia uma estrada parque, com ênfase ao
transporte de bicicletas.
- Plano diretor de Aldeia: A questão metropolitana - Camaragibe faz parte das bacias do rio
Capibaribe e Beberibe entre outros, assim como a APA Aldeia Beberibe está em vários
municípios - Alguns temas tem que ser pensados compartilhados com outros municípios da
RMR, assim como abastecimento de água, esgoto, destinação dos RS, etc.
- Política ambiental administrativa: Fortalecer o conselho municipal conselho do meio ambiente,
além de implantar uma proposta permanente na administração que inclua metas e indicadores
ambientais em todas as secretarias.
- Criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos animais;
- Criação de uma Rede de Proteção, realizando convênios com clínicas veterinárias em um
programa de castração e vacinação móvel, doação, educação ambiental na escolas, resgate e
redução de casos de maus-tratos;
- Articulação com o Governo Estadual, para que ocorra a implantação de uma Clínica Veterinária
Pública no Município e Abrigo Municipal;
- Criação de Projeto de Lei Municipal, onde o abandono e maus tratos aos animais, sejam
considerados crime;

Destaque-se ainda que o Plano Municipal de Segurança Pública está sintonizado
com o Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Nosso Governo tem
como objetivo contribuir para a redução da criminalidade e da violência. A situação atual não
pode perdurar. E é nesse sentido que construímos o presente Plano Municipal de Segurança,

que tem foco ostensivo na redução da impunidade, na prevenção da violência e no
fortalecimento da Guarda Municipal, tendo assim como princípios:
1º) Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias fundamentais e coletivos;
2º) Proteção,valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública que
afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente;
3º) Eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e
desastres;
4º) Participação e controle social;
5º) Resolução pacifica de conflitos;
6º) Uso comedido e proporcional da força;

- Atender bem e, de forma imediata os Munícipes;
- Fortalecimento das ações de prevenção e resolução de conflitos;
- Políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa
humana;
- Formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança;
- Atendimento prioritário,qualificado e humanizado as pessoas em situação de vulnerabilidade;
- Fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional;
- Reativação efetiva do Conselho Municipal de Segurança Pública;
- Organização da Guarda Municipal;
- Apoio à formação continuada dos conselheiros de direitos da criança e do adolescente, tutelar
e segurança;
- Fortalecimento do Conselho Tutelar;
- Criação de um Centro de Mediação de Conflitos;
- Implantação de vídeo monitoramento no Município;
- Criação da Corregedoria da Guarda Municipal, com um corredor da própria instituição da
GCM;
- Reduzir o número de homicídio;
- Reduzir o número de homicídios ligado ao trafico de drogas;
- Redução e combate a violência nas escolas e melhorar o patrulhamento escolar;
- Reduzir a subnotificação dos crimes cometidos contra as mulheres

- Prevenção e enfrentamento ao consumo de entorpecente entre crianças e adolescentes,
principalmente com relação à bebidas alcoólicas, a cola de sapateiro e o crack, tratando tanto
dos eventuais consumidores quanto eliminando os vetores que dão acesso a esses produtos, e a
implantação de campanhas educativas nas escolas e comunidades relativas ao uso nocivo e a
dependência causada por elas; ações conjuntas com a participação da Guarda Municipal, Policia
Militar e Conselho Tutelar;
- Incremento das atividades de prevenção a criminalidade através da realização de palestras
com temas relacionados à violência em escolas, associações e conselho de moradores, etc;
- Realizar campanhas de conscientização sobre a importância e os benefícios da denúncia de
violência contra à mulher, alertando para os riscos da omissão;
- Conscientizar a população de Camaragibe das causas, tipos e efeitos da violência contra à
mulher;
- Realizar ampla campanha que promova os direitos das mulheres, a conscientização das causas
e efeitos da violência contra ela e a valorização da queda nos índices em Camaragibe;
- Consolidar o conceito de informação responsável, na área de segurança pública;
- Garantir que a população seja informada sobre o quadro da criminalidade em Camaragibe,
suas causa e efeitos, bem como os avanços no seu combate;
- Dar continuidade e ampliar as ações visando o desarmamento e apreensão de armas ilegais;
- Realizar, em parceria com as Polícias Estaduais, batidas no horário noturno e nos finais de
semana, próximos aos locais de grandes concentrações de pessoas e onde tradicionalmente
ocorrem os homicídios fúteis;
- O Comando da Guarda Municipal será dirigido por profissionais de Carreira da corporação;
- Formação de gestores e operadores da segurança pública para o desenvolvimento da Guarda
Municipal;
- Formação continuada para toda a Guarda Civil Municipal;
- Qualificação e treinamento da GCM/Cg para o atendimento a pessoa com deficiência, bem
como a diversidade social local;
- Programa de avaliação de desempenho da Guarda Municipal através de um modelo que avalie
o desempenho da instituição nas áreas administrativas e operacional, no intuito de acompanhar
o trabalho do efetivo;
- Criação de um banco de talentos em defesa social a partir de um monitoramento dos
profissionais em relação a sua qualificação, situação de saúde física e mental e produtividade;

- Ampliação do quadro funcional da Guarda Municipal através e concurso público, melhoria da
infraestrutura e valorização profissional;
- Reformulação do Estatuto da Guarda Municipal e Reformulação do PCCV, construída em
parceria com a entidade representativa dos Guardas Municipais do município e em consonância
com a Lei 13022;
- Padronização dos procedimentos operacionais da Guarda Municipal, combinando a atuação
preventiva e comunitária da Guarda Municipal;
- Fortalecimento das brigadas ambiental, escolar e Comunitária, patrimonial, trânsito e ROMU,
bem como incentivos para as mesmas;
- Informatização da GCM;
- EPI para a GCM;
- Programa de saúde integral dos profissionais da Guarda Municipal, visando a integridade
física e mental do profissional, bem como apoio psicossocial;
- Implantação do sistema de segurança cidadã, através de telefonia celular comunitária;

O Plano Municipal de Cultura de Camaragibe está sintonizado com a LEI nº
12.343/2010 com o Desenvolvimento Econômico e Cultural de Camaragibe.
Para o setor da Cultura nossa proposta visa a promoção do Direito Cultural para toda cidadã e
todo cidadão de Camaragibe, entendo ser o Direito de produzir, usufruir, transmitir bens e
produções culturais, bem como reconhecer formas de vida.
Portanto, a Cultura como um Direito em sua Diversidade para o pleno exercício da
Democracia Cultural: - Direito ao acesso ou recepção de obras de arte;
- Direito à formação e informação;
- Direito à produção ou aos recursos que a propiciem;
- Direito a ter sua forma de expressão e de vida reconhecida enquanto
detentora de igual dignidade e legitimidade.
A Democratização da Cultura, exercida pelo acesso pleno, garantindo a liberdade de expressão,
em sua diversidade cultural, respeito aos direitos humanos, direito de todos à arte e à cultura,

direito à informação, à comunicação e ao exercício crítico da vida e da arte, direito à memória
social, à preservação e conservação do patrimônio cultural material e imaterial, valorização das
manifestações de tradição, promoção da responsabilidade socioambiental. Valorização da
cultura como vetor do desenvolvimento sustentável, democratização das instâncias de
formulação das políticas culturais, responsabilidade dos agentes públicos pela implementação
das políticas culturais.

- Consolidação do Sistema Municipal de Cultura, em diálogo e integração com os Sistemas
Estadual e Federal: Fundação de Cultura, Conselho de Cultura, Fundo de Cultura com dotação
orçamentária, Conferência de Cultura;
- Articular as Políticas de Cultura do Município com as Políticas de Educação, Ação Social,
Meio Ambiente e Sustentabilidade, Turismo, Desenvolvimento Econômico, Acessibilidade
Física e Comunicacional, Comunicação, Mobilidade Urbana, Saúde, Planejamento Urbano,
dentre outras;
- Reestruturar a Fundação de Cultura com: Reformulação do seu Organograma; Gestão com
autonomia, visto que a mesma atualmente é subordinada à Secretaria de Governo; Destinação
de Dotação Orçamentária crescente de modo que ao final da Gestão esteja na ordem de 3% do
Orçamento Geral; Requalificação das instalações de sua sede, inclusive no que tange à
acessibilidade física;
- Manter os Equipamentos que compõem a estrutura da Fundação de Cultura, como: Cine
Teatro Bianor Mendonça Monteiro, Penarol Biblioteca Municipal, Centro de Criatividade
Musical Raminho do Trombone, Galeria de Artes na República dos Solteiros;
- Realocar a Política de Artesanato e os Artesãos para o escopo da Fundação de Cultura, visto
que hoje integram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, (SEDEC), mantendo as
articulações necessárias, visando os apoios que a SEDEC pode e deve oferecer aos Artesãos;
- Criação de cargos de Agentes Culturais por meio de seleção simplificada;
- Fortalecer o Conselho Municipal de Política Cultural, garantindo espaço físico para o seu
funcionamento;
- Garantir autonomia ao Conselho de Política Cultural para o estabelecimento das diretrizes
de criação do Fundo Municipal de Cultura;

- Garantir o processo Democrático de Eleição dos Conselheiros Municipais de Cultura a partir
de suas instâncias e metodologias, com as participações de órgãos e\ou entidades da
representação dos segmentos locais, bem como das instituições públicas e da sociedade civil;
- Garantir esforços para que a Fundação de Cultura , tenha condições de proteger e promover a
diversidade cultural, fomentar a criação artística e suas manifestações e as expressões
culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais,
reconhecendo a abrangência da noção de Cultura em Camaragibe, garantindo a multiplicidade
de seus valores, manifestações e expressões.
- Fortalecer os Espaços e Pontos de Cultura, Núcleos e Coletivos de Criação, inclusive com
políticas de estímulo à sua sustentabilidade;
- Valorização dos profissionais e grupos das diversas linguagens, tendências e Técnicas
artísticas: Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura, Música,
Performance, Artesanato, Arte e Tecnologia, Arte Digital, Arquitetura, Moda, Designer,
Gastronomia, Economia da Cultura, Gestão Cultural, Politica Cultural, Biblioteconomia,
Museologia, Patrimônio Cultural, dentre outras, por meio da promoção de ações de formação,
capacitação e atualização, além de apoio à diversificação das formas de comercialização da
produção Cultural local;
- Criar políticas de preservação e conservação do Patrimônio Cultural, com a valorização do
Sitio Histórico da Vila da Fabrica, cabendo a Gestão Local proteger e revitalizar os territórios
identitários de Camaragibe, a exemplo da Estação Nova (Estação Ferroviária), Gruta de Nossa
Senhora das Dores, Queda D´água, dentre outros.
- Criação da Lei de Tombamento do Patrimônio Cultural Histórico edificado;
- Apoio as Manifestações Religiosas em sua diversidade, sem exclusão, considerando-as bens
patrimoniais do Município;
- Criação do Calendário Cultural do Município;
- Criação do Mapa Cultural de Camaragibe;
- Apoio às Manifestações dos Ciclos Culturais: Carnaval, São Joao e Natal com o permanente
diálogo com os segmentos, bem como a criação de politicas de estimulo;
- Tornar o Festival da Juventude de Camaragibe evento Cultural, em caráter, permanente no
Município;
- Envolver grupos e artistas locais nas campanhas municipais das áreas de saúde, educação,
ação social, trânsito e mobilidade,IPTU, dentre outras;

- Fortalecer a Produção do Artesanato local com renovação, capacitação técnica e para o
mercado, ampliando as possibilidades de negócios;
- Criar e manter editais para estimulo à produção, com processo de seleção transparente, a partir
de critérios pré-estabelecidos, com escuta das categorias artísticas;
- Criar e manter edital de apoio à manutenção de espaços dedicados à produção cultural com
ação permanente no Município;
- Garantir aos Artistas e Grupos Locais, através de Editais, participações nos Eventos Culturais
da Cidade.
- Garantir o acesso ao bem de cultura às pessoas com Deficiência Física e Intelectual, seja como
públicos, artistas, técnicos ou produtores culturais, inclusive com a requalificação dos espaços
públicos do Município, no que se refere à acessibilidade comunicacional e física;
- Estimular a criação da Câmara Metropolitana de Cultura em diálogo com os Municípios da
Região Metropolitana do Recife.
- Desenvolver ações de arte-educação, produção simbólica, cultura e cidadania, culturas
afro-brasileiras, economia criativa, gestão e institucionalidade da cultura, acessibilidade
comunicacional, identidade cultural, territorialidades e representatividades, experimentação,
bem como para o desenvolvimento de redes colaborativas da e para a cultura;
- Descentralizar as ações de Cultura com a criação de atividades nas diversas localidades do
Município.
- Compromisso com o Plano de Reforma Geral do ORGANOGRAMA da FUNDAÇÃO de
CULTURA (Organograma atual encontra-se obsoleto, por demais necessitado de Revisão
estratégica emergencial benéfifica à Cidade) o qual seja de fato em tudo Gerido por
Profifissionais Técnicos qualifificados de acordo com a necessidade regular e competente de
cada um de seus honrosos Cargos;
- Compromissos amplos de Governo com a Fundação de Cultura (com fulcro à Lei Municipal
N°. 734/2017) em Fomentar Programas e Projetos Culturais que sejam em tudo mantido a
Valorização, a Preservação e a Manutenção periódica da Cultura e do Patrimônio Cultural
Material e Imaterial Municipais, com a ampla defesa da Diversidade, da Cidadania, com essas
Políticas Públicas Municipais criando as condições necessárias para o Desenvolvimento da
Cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidades de
Geração inclusiva de ocupações Produtivas e de Renda, fomentando a sustentabilidade e
promovendo a descentralização dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas

linguagens Artísticas e múltiplas expressões Culturais, devendo assim fomentar o
Desenvolvimento a Economia da Cultura, das Ações e movimentos empregados em que
envolvam a totalidade das respectivas RPA's e que sobretudo estejam ao máximo engajadas,
interagindo de modo transversal com às demais Secretarias Municipais por meio dessa
interconexão como contributas institucionais ao maior alcance do Objetivo e preenchimento
harmônico Sócio Cultural direcionados à Excelência e favorecimento dos Resultados Positivos
em toda nossa Cidade;
- Compromisso em reafifirmar os Instrumentos de Gestão tais como: Repasses Financeiros do
Sistema Municipal advindos da previsão do PPA, na LDO e da LOA e outras fontes para o
Financiamento à Cultura, constituindo assim créditos necessários ao Fundo Municipal (FMC)
para implementações no dever de Politicas Públicas à essa pasta de Cultura necessárias à nossa
Cidade;
- Compromisso em Incentivar e apoiar a emergencial Constituição do Conselho Municipal de
Cultura (CMC) em nossa Cidade;
- Compromisso em promover o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais
(SMIC), o qual fará levantamentos para realização de Mapeamentos Culturais para
conhecimento da Diversidade Cultural local e transparência dos investimentos públicos no setor,
estabelecendo parcerias com os Sistemas Nacional e Estadual de informações desse
Mapeamento necessário e estratégico, com institutos de pesquisa, para desenvolver uma base
consistente e continua relacionadas ao setor cultural, do Turismo e Esporte que contribuam
tanto para a Gestão das Políticas Públicas da área, quanto para fomentar estudos e formação
nesse campo e Registros ao Acervo do Património Histórico, Artístico e Cultural em
nosso Município;
- Compromisso em propor Emenda à Lei Municipal N°. 734/2017 em seu Cap. III, Seção II, Art.
34, visando assim acrescer como integrante ao Patrimônio Municipal da Fundação de Cultura,
Turismo e Esporte, o Equipamento Público "Parque de Aldeia - Espaço do Saber", localizado
no Km 10 às margens da PE-27, para fins de sua utilização pública concernente à promoções
dessas políticas que envolvem sobretudo à pasta;
- Compromisso de encaminhamento à Câmara de Vereadores e Aprovação de Projeto de Lei
para que disponha de Direitos e Garantias para com a CONTRATAÇÃO MÍNIMA de 70%
do quadro de Profissionais de Arte e Cultura de nossa Cidade durante quaisquer Eventos

relativos e correlatos ao Segmento Cultural que porventura estejam elencados no Calendário
Festivo Anual Oficial do Município;
- Compromisso com encaminhamento à Câmara de Vereadores e Aprovação de Projeto de Lei
que disponha para legalizar repasses financeiros referentes às SUBVENÇÕES de Apoio ao
Fomento e manutenção de Agremiações Carnavalescas, entre outros correlatos destinados à
promoção da Cultura Popular que ora devam ser juridicamente orçados e creditados anualmente
de acordo o índice indicador competente, a cada período regular de tais Festejos tendo à
FACC (Federação de Agremiações Carnavalescas e afins de Camaragibe) como co-gestora
desses dados recursos, sob anuência e Direção da Fundação de Cultura do Município visando
sobretudo reparar danos e dissabores antes oriundos pela falta de dispositivo legal como esse
sugerido, assegurando uma partilha equilibrada desses recursos públicos;
- Compromisso com a Elaboração de Projeto de Lei (através do fomento sugestivo à
participação de nossa população por votação temática) visando a Produção e Execução fixa de
um PÓRTICO ARTÍSTICO de recepção no Acesso Principal na Entrada de nosso Município,
reafirmando a referência, o valor e registro histórico composto de um elemento característico
Cultural e Turístico, a ser Produzido e Edificado com assinatura de Profissional das Artes
Plásticas e Visuais de nossa Cidade;
- Compromisso com Proposta de Projeto de Lei que disponha o Retorno e a Permanência da
"BANDA MUNICIPAL CIDADE de CAMARAGIBE" bem como a "BANDA
MARCIAL", pela necessidade em promover, preservar a História Artística e Cultural no
Segmento que harmoniza e envolve vivificando todo contexto social em nosso Município que
inclui inclusive os "Concertos Aulas, Festivais e Encontros" na Escolas Públicas e nas
Comunidades estimulando o despertar de novos talentos em nossa Cidade;
- Compromisso com a revitalização e manutenção de Equipamentos Públicos concernentes às
práticas Esportivas, tais como: Campos, Quadras e Estádio, com vistas a maior segurança,
com melhor aproveitamento de utilização por parte de nossos Atletas e Desportistas para a
Prática do Esporte em nosso Município;
- Compromisso em Projetar CICLOVIAS, inclusive com apoio de outros entes federados e/ou
privados, ressaltando à necessidade à Segurança e mobilidade para utilização desse
Equipamento por parte dos Ciclistas, contemplando maior engajamento às Práticas desse
Esporte, Turismo e Lazer em nosso Município;

- Compromisso em Projetar Parcerias Públicas e/ou Privadas eficazes para Revitalização com a
Reativação do Equipamento "PRIVÊ VERMONT", com vistas em promover aos nossos
munícipes e Visitantes Trilhas e Passeios Ecológicos com mais Saúde ao Turismo, Lazer e
Cultura em nossa Cidade;

- Criação da Secretaria da Mulher, baseado na Lei nº , aprovada em 2020, para dar uma maior
visibilidade nos Direitos Fundamentais da Mulher na esfera Municipal.
- Criação de Conselho da Mulher, para a criação de projetos junto a Secretaria da Mulher, onde a
mesma dará o suporte de abrigar e emancipar financeiramente a referida secretaria.
- Criação de Comitê para a captação de Recursos Financeiros e o Acompanhamento de Projetos
Sociais voltados para a Mulher.
- Criação de Programa de Reabilitação para o Agressor Reincidente.
- Criação do Parlamento Jovem de Camaragibe PJC: Fortalecer a cidadania na busca por ampla
participação, através das culturas juvenis, mantendo o programa com mecanismos e ações de
participação e Planejamento contendo avaliações ao sistema de políticas públicas;
- Criação de relatório específico de acompanhamento dos jovens vítimas de violência física e
psicológica: Investir em programas e projetos formativos e de qualificação de agentes públicos
para praticar a segurança cidadã, contra a violência institucional e de terceiros, praticadas
contra a juventude, contribuindo para efetivar o funcionamento do sistema de garantias de
direitos.
- Fomentação de oficinas e cursos profissionalizantes e capacitação: Buscar auxiliar os jovens
na fase de transição para a vida adulta, com autonomia, ampliando as possibilidades e
oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
- Programa de indicação e inclusão no mercado de trabalho através do histórico escolar: Buscar
Recursos para investimentos em políticas públicas que auxiliem e despertem as potencialidades
no perfil de cada jovem, valorizando suas habilidades e competências.
- Oficinas temáticas de incentivo a prática de esportes: Promover ações que possibilitem a
construção de uma vida saudável e segura com inclusão social e respeito aos diferentes grupos
da juventude, através do incentivo ao esportes, cultura, educação.
- Reativação dos jogos municipais da juventude: Trabalhar com o fomento ao acesso à cultura,
esportes, lazer, conscientização nas questões ambientais, valorizando o espaço social.

- Criação do concurso literário: Incentivar o hábito da leitura e promover perspectivas e olhares
sociais.
- Realização do festival da juventude com concurso de apresentações artísticas e promoção das
bandas regionais: Implementar políticas que permeiem a cultura de paz, o respeito e a
valorização da diversidade social e cultural dos jovens Camaragibenses, na busca de diminuir e
sanar todas as formas de preconceito.
- Política voltada para a Saúde do idoso, junto ao Conselho do Idoso e o acompanhamento do
seu Bem Estar.
- Divulgação da Prefeitura com os idosos para a elaboração de Prova de Vida para a renovação
da isenção do imposto sobre o IPTU.
- Revisar a Lei da Gratuidade do Idoso em relação ao Transporte Municipal;
- Criação de Comitê específico para o atendimento e suporte ao idoso.

O Plano Municipal de Incentivo ao Esporte está em consonância com o Plano
Nacional de Desporto e, consiste em formular políticas publicas fomentar e apoiar projetos e
ações que incorporem atividades físicas, de esporte e lazer aos hábitos de vida saudável a
população de Camaragibe.

- Garantir o acesso à prática da educação física e do esporte nas escolas de ensino básico, de
forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens.
– fomentar o acesso da população aos equipamentos públicos, aproveitando áreas institucionais
disponíveis, tais como, as praças, parques, campos de várzea, vias públicas, escolas, dentre
outros, para a prática do Esporte e do Lazer;
– elaborar diagnósticos periódicos dos equipamentos e espaços de Esporte e Lazer existentes
para subsidiar ações de manutenção e preservação constantes, bem como de áreas disponíveis
para ampliação da infraestrutura física;

- Implantar áreas multifuncionais para esporte e lazer no município, com instalação de
equipamentos de diversão infantil nas praças, esportes radicais, Academias ao Ar Livre,
reforma e criação de novos equipamentos, manutenção dos parques existentes e incentivo ao
uso de áreas naturais para o lazer.
– Garantir estratégias de controle social para promover medidas educativas de conscientização
da sociedade civil na preservação e cogestão dos espaços públicos desportivos e de lazer;
– Promover a acessibilidade aos equipamentos, mediante oferta de rede física adequada, e
viabilizar programas de esportes e lazer para inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida.
- Desenvolver atividades orientadas de atividade e lazer em massa (caminhadas, ginásticas,
passeios, etc), visando o envolvimento da população na prática saudável do esporte e lazer,
necessários ao equilíbrio psicofisiológico do homem moderno;
– Manter sistema de animação cultural e esportiva, por meio de calendário de eventos e da
instalação de novas atividades permanentes;
- Ampliar a atuação das “ruas de lazer” e atividades de recreação, prioritariamente para as
populações periféricas e populações rurais;
- Fomentar o esporte de formação e de alto rendimento, com elaboração de programas
específicos e utilização de infraestrutura nas escolas, ginásios e quadras poliesportivas nos
bairros, garantindo ampliação da infraestrutura existente para diferentes modalidades a nível
olímpico.
- Implantar uma política de gestão compartilhada, uso e ocupação dos equipamentos públicos
de esporte e lazer, envolvendo setores da sociedade civil como instituições sociais, culturais,
desportivas.
– Oportunizar as ações de entidades, reconhecidamente, articuladoras e executadoras de ações
desportivas e de lazer, que envolvam, prioritariamente, a população periférica.
– Articular programas, ações e investimentos, públicos e privados, para o desenvolvimento das
práticas de Esporte e Lazer;
– Dar funcionalidade ao Conselho Municipal de Esportes e Lazer, orientando-o para deliberar,
acompanhar e avaliar as ações de Esporte e Lazer no Município, ampliando a participação da
sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos resultados.
- Reestruturação dos campos de Várzea do Município: com o fito de fortalecer o futebol amador e
outras modalidades esportivas praticadas nos campos.

- Criação de um Campeonato de futebol amador no Município.
- Promover o retorno dos jogos escolares no Município, bem como os jogos internos.
- A criação de um Centro Poliesportivo no Município com as mais variadas modalidades
esportivas, qual sejam: natação, atletismo, futsal, artes marciais, voleibol, ciclismo, basquete e
etc.., além de relacionar as atividades desenvolvidas pelos alunos com a comunidade dos bairros
para desenvolver a consciência na população sobre os cuidados com a saúde e a importância da
atividade física.
- Criação das academias na Cidade, com atividades de ginástica, dança, caminhada, yoga,
alongamento, com o foco no publico da terceira idade, para assegurar o bem-estar do corpo e da
mente, bem como o resgate da autoestima.
- Incentivo a práticas e competições de novos esportes, quais sejam: Skate, Bicicross, Tênis de
mesa, Boxe, Handebol.

- Cumprir rigidamente a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI Complementar nº
101/2000), quanto ao limite de gastos.
- Realizar o acompanhamento do desempenho orçamentário, projeções de receitas Fiscais e
despesas, de forma a tomar decisões de gestão antecipadamente para sempre cumprir a LRF e
estar sempre apto a captar recursos federais para mais investimentos ( Infraestrutura, Educação,
Saúde) no município, mantendo o ente municipal sempre de "ficha limpa" junto aos órgãos de
controle.
- Solucionar a questão ambiental do lixão para fazer jus a receita de ICMS SÓCIO
AMBIENTAL, trazendo assim, mais recursos para o Município.
- Criar Decreto Municipal para parcelamento de Dívidas de Tributos ( ISS, IPTU, CIM),
ocorridos devido a crise econômica decorrente a pandemia.

- Atualizar o plano de redução em áreas de riscos com maior intensidade de deslizamento e
enchentes na cidade de Camaragibe.
- Elaborar e executar obras de interesse público para prevenir os riscos de desastres naturais e
ambientais no município. Com execução obras: Muros de arrimo, manta e gel, lonas plásticas,
plantar grama e capim nas encostas, plano educativo nas escolas das comunidades para não
jogar lixo nas barreiras, e podação de árvores para minimizar transtornos com falta de energia
elétrica nos bairro.
- Aumentar as ações e soluções preventivas em galerias pluviais e canais.
- Elaborar um Planejamento Tático de enfrentamento dos riscos nas encostas, com ações
preventivas, corretivas e estruturadoras.
- Elaborar estudos de campo, pesquisas de solo das encostas para elaborar novos projetos
estruturais que possam ser implantado na cidade de Camaragibe.
- Criar o conselho participativo da defesa civil com lideranças e profissionais.
- Criar uma Sede própria para a Defesa Civil e ampliar Parcerias com outros órgãos do estado,
com equipes de Profissionais Qualificados, parcerias com a Guarda Municipal Ambiental,
Bombeiro Militar, Bombeiro Civil e Policia Militar do estado.

A advocacia é pilar da democracia no Estado Federativo. A constituição Federal nos
ensina que o advogado exerce papel fundamental no país, sendo considerado como profissional
indispensável à administração da justiça (artigo 133 da Constituição da República). Nesse
aspecto, a Procuradoria Municipal, dotada de servidores devidamente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil, não pode ser esquecida em nenhum plano de governo. Com isso, o Plano
Municipal da Procuradoria Geral do Município está sintonizado com a LEI Municipal
664/2016. A Procuradoria Geral do Município é um órgão vinculado diretamente ao Gabinete
do Prefeito. E terá como Princípios: - Legalidade; - Moralidade; - Impessoalidade; -

Razoabilidade e Proporcionalidade; - Publicidade; - Eficiência; - Indisponibilidade do interesse
público;

- Qualificação técnica dos profissionais que atuam na área jurídica do Município, com a
promoção de capacitação permanente dos advogados através de cursos, parcerias com o
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, inscrição em congressos jurídicos, dentre outros;
- Implantação de tecnologia avançada para o desenvolvimento da advocacia, com a contratação
de programas de Internet visando a resposta imediata aos prazos processuais bem como o
devido acompanhamento dos mesmos (gestão completa dos processos). Renovação dos
computadores e da estrutura física das acomodações, garantindo maior conforto e agilidade para
o desenvolvimento da profissão.
- Aperfeiçoamento do plano de cargos e carreiras da procuradoria municipal.
- Estudo sobre necessidade de concurso público.
- Disponibilização de um veículo exclusivo para a Procuradoria Municipal, com o objetivo
facilitar o trajeto entre a Prefeitura e os prédios do judiciário, bem como locais para diligências.

Com a visão empreendedora tem-se as perspectivas estratégicas voltadas à geração de emprego
para a população, a exemplo do estímulo à implantação de grandes empreendimentos no
município, também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de programas de
capacitação e formação empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade
e oportunidades para todos os Camaragibenses.

Além da implementação dos diversos Planos municipais e ações mencionadas,
pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à
conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao
apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como o clube de futebol e teatro municipal, por
exemplo. Haverá uma busca incansável para as parcerias locais com o apoio de órgãos da
administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao
desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação,
lazer, segurança, habitação, cultura) da nossa gestão e todas as outras que se encontram
elencadas ao longo deste documento.

- Capacitar e Formar os feirantes dos Mercados Públicos com certificado Técnico.
- Formalizar um Convênio junto aos Bancos Públicos e Privados para a criação de uma Linha de
Crédito para os Micro, Médios e Grandes Comerciantes.

A Ouvidoria é o canal de comunicação entre o órgão e o cidadão; mecanismo de
gestão e participação social! A criação de uma Ouvidoria pela prefeitura abre um canal legítimo
de diálogo, garantindo a transparência dos atos públicos e o pleno exercício da cidadania.
Portanto, o Plano Municipal da Ouvidoria de Camaragibe estará sintonizado com a LEI Nº
13.460/2017.
- Promover a participação do usuário na gestão do Município de Camaragibe, em cooperação
com outras entidades de defesa do usuário.
- Propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços.
- Receber, analisar e encaminhar às unidades competentes as manifestações, - Acompanhando o
tratamento, a coerência das respostas com as informações constantes 5.na Carta de Serviços do
Município de Camaragibe e a efetiva conclusão das manifestações dos usuários.
- Estabelecer e manter um canal de comunicação permanente, imparcial e transparente com os
cidadãos que buscam os serviços do Município de Camaragibe.
- Produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de Ouvidoria, para subsidiar
recomendações e propostas de medidas para aprimoramento da prestação dos serviços e
correção de falhas.
- Atribuições do Serviço de Informações ao Cidadão; receber, tratar e dar resposta às
solicitações encaminhadas por meio do formulário.
- Criação de uma Ouvidoria para a Guarda Municipal de Camaragibe.
- Criação do Projeto Ouvidoria Perto de você (atuação em conjunto com as secretarias),
itinerante.
- Criação do Projeto Ouvidoria educando: atuação em conjuntos com outras secretarias fazendo
campanhas educativas e de prevenção, publico alvo, estudantes da rede Municipal.

 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de
diversos mecanismos de diálogo com a população como a Criação ou ativação de
Conselhos Municipais nas diversas áreas;
 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e
federais;
 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor
privado e outras esferas de governo;
 Assegurar que se tenha uma gestão transparente e profissional dotada de instrumentos de
planejamento, além do acompanhamento para toda a máquina municipal;
 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de
qualidade em todas as regiões da cidade;
 Aproximar a população do Governo, fazendo assim, com que os cidadãos consigam
planejar uma cidade melhor para todos;
 Posicionar Camaragibe como um importante centro político e cultural no cenário
regional;
 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais;
 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças do nosso Município;
 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente e do patrimônio natural, cultural
e histórico no processo de desenvolvimento da nossa cidade;
 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade;
 Transformar a cidade, utilizando de equipamentos urbanos mais adequados às demandas
e ao crescimento da população;
 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios e para o crescimento econômico
sustentável;
 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia de Camaragibe;
 Promover a cidade como a que reúne simultaneamente a melhor qualidade de vida, um
sistema de saúde básico eficiente e que promove hábitos e costumes mais saudáveis para
uma população integrada à educação e cultura.
 Promover uma visão objetiva de uma cidade que tenha um reconhecido destaque pela
alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo crescimento da
renda média dos seus trabalhadores.
 Posicionar o Município como referência regional em desenvolvimento sustentável com a
preservação de seu patrimônio ambiental.
 Posicionar a Cidade de Camaragibe como um dos principais centros políticos e culturais
do cenário regional. Fazendo com que seja reconhecida pela realização de grandes
eventos e de fóruns para assuntos de sustentabilidade regional e desenvolvimento
econômico, além de ser reconhecida pela produção cultural, influência regional e um
grande polo comercial.

