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INTRODUÇÃO
Nosso Plano de Governo é fruto de um diagnóstico da legislação municipal, dos
planos estratégicos municipais, do “masterplan”, das reivindicações dos
maringaenses que ouvimos em nossas visitas aos bairros, e práticas inovadoras
que estão dando resultados em vários municípios de nosso País.
Nosso compromisso é fazer uma gestão pública eficiente, eficaz e efetiva.
Baseada em fatos e evidências, promovendo o diálogo. Fazer mais com menos,
mantendo nossos valores conservadores e promovendo a liberdade econômica.
Nossa expectativa é poder mostrar como vemos Maringá hoje, e trazer você para
o mundo da gestão pública municipal. Lembre de entrar em contato comigo para
tirar dúvidas ou apresentar pontos de melhoria, boa leitura.
Anníbal Bianchini
Candidato a Prefeito de Maringá 2020
http://annibalbianchini.com.br
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PROPOSTAS
EDUCAÇÃO E ESPORTES
A MUDANÇA COMEÇA NA EDUCAÇÃO
Falar de educação, principalmente em um momento de pandemia, onde os
alunos estão fora da escola, é realmente desafiador. No Brasil, as desigualdades
educacionais foram aprofundadas na pandemia. Nossas propostas para gestão
pública municipal na educação e no esporte:

01

Alcançar nota 8 no IDEB na rede pública municipal, que hoje está nota 7,2.
Isso só será possível através da valorização dos profissionais da educação, e
adoção das medidas aqui apresentadas;

02

Garantir o cumprimento integral da Lei no 11.738/2008 (Lei do Piso), no que
diz respeito ao reajuste anual do valor do Piso Salarial Nacional, e buscar a
equiparação salarial com cidades que estão fazendo a diferença na educação;

03

Assegurar a realização de eventos pedagógicos e culturais (olimpíadas,
concursos, feiras do conhecimento, festivais de vídeos e documentários, etc.);

04

Através do programa “Escola Total”, ampliar a educação integral;

05

Implantar programa “Vovô Sabe Tudo”, que leva idosos a participar da
educação como contadores de história e cuidadores de hortas comunitárias;
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06

Propor Programa “Coordenadores de Pais” - objetivo de estimular o
envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, principalmente em famílias
e comunidades de menor escolaridade e maior vulnerabilidade
socioeconômica. Também visa intensificar a participação dos pais nos
esforços de melhoria do aprendizado dos filhos;

07

Incentivar alunos da rede e professores a usarem plataformas de
“gamificação” como a KhanAcademy ou outras para incentivar e
potencializar o desenvolvimento dos alunos dentro e fora da sala de aula;

08

Garantir acesso a vagas nos CEI (creches), assim como diagnosticar em
conjunto com a Saúde, os índices de crescimento da população para elaborar
plano de ação;

09

Garantir a jornada 2/3 carga horária em sala de aula e 1/3 da jornada em
atividades extraclasse, como planejamento de aulas, reuniões pedagógicas,
correção de atividades. etc;

10

Criar programa para corrigir crises de aprendizagem em português e
matemática;

11

Alfabetizar todas as crianças até o final do 2o ano do Ensino Fundamental;

12

Implantar programa “Maringá da Gente”, que visa apresentar o patrimônio
histórico e cultural do município aos estudantes;

13

Fomentar programas como o “Constituição em Ação”, “Constituição em
Evidência”, “OAB vai à escola” para estimular a formação cívica e
conhecimento sobre nossa legislação, e a cidadania fiscal;
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14

Ampliar atendimento especializado de alunos com altas habilidades no
Programa Cidade Olímpica Educacional, nas áreas de Língua Portuguesa,
Matemática, Física, Química e Astronomia;

15

Ampliar o número de brinquedotecas nos Centros Municipais de Educação
Infantil, mediante parcerias com a sociedade civil;

16

Consolidar Maringá como Referência na educação básica;

17

Ampliar e melhorar a inclusão do segundo idioma, inglês ou espanhol para a
rede municipal de educação;

18

Aumentar o tempo de permanência diária dos alunos nas escolas e nas
CMEIS;

19

Estimular a integração entre as redes públicas de educação, municipal e
estadual, de modo a otimizar o planejamento das Redes, a matrícula
unificada informatizada, compartilhamento de recursos e despesas, etc;

20

Estimular o hábito de leitura entre os alunos da Rede Pública Municipal de
Maringá, através de:
a) Criação de rodas de leitura semanais com participação dos alunos, pais e
professores, como forma de estimular às famílias a estender a prática de
leitura e a contação de histórias em casa;
b) Organização de minibibliotecas (Projeto Prateler) dentro de cada sala de
aula;
c) Mobilização das famílias para criação da biblioteca particular dos filhos;

21

Iniciar o projeto Um Computador por Aluno (UCA), visando melhorar a
interação digital entre professores e alunos, mediante uso de tablets e
desktops como ferramenta pedagógica;
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22

Intensificar práticas pedagógicas nos Centro Municipais de Educação
Infantil de modo a fortalecer o processo de alfabetização na pré-escola;

23

Implementar o Sistema de Avaliação de Maringá– SAEM;

24

Incentivar o protagonismo juvenil - Criar estratégias, nas escolas do 6o ao 9o
ano do Ensino Fundamental, de promoção do protagonismo juvenil de modo
a atender às demandas próprias da adolescência, através de ações como:
colégio de líderes, grêmios estudantis, ambiência escolar, relações
interpessoais, etc;

25

Ampliar o acesso à internet nas escolas e CMEIS;

26

Ampliar o sistema de controle da frequência do aluno por meio de carteiras
eletrônicas;

27

Parceria público privada para implantar Energia Solar nas Escolas e Prédios
Públicos;

28

Garantir Fundeb Exclusivamente para educação;

29

Criar autonomia na secretaria de educação para não intervenção política;

30

Tratar o meio ambiente como tema transversal, incentivando campanhas e
ações de promoção de Educação Ambiental;
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31

Incluir crianças com síndrome de Down para ter acompanhamento da
educação especial;

32

Elaborar Plano Municipal para Inclusão Especial;

33

Promover ações (atividades socioeducativas, rodas de conversas, feira de
ciências) de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas através do
envolvimento de membros da escola, comunidade, famílias e instituições
especializadas no enfrentamento às drogas;

34

Ampliar Climatização nas Escolas;

35

Fortalecer ações voltadas para a garantia de autonomia das Escolas e
CMEI’s, dentre as quais: eleição de diretores, capacitação de diretores,
fortalecimento dos Conselhos Escolares, descentralização de recursos,
otimização do sistema de gestão de informações;

36

Fortalecer a participação das famílias na vida escolar dos alunos, através de
seminários, debates com temas específicos e outras atividades;

37

Valorizar as escolas públicas como espaços abertos de convivência e
conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação das
pessoas e comunidades, promovendo o desenvolvimento local com atividades
socioeducativas nos finais de semana;

38

Assegurar que os gestores escolares assinem Contrato de Gestão,
comprometendo-se com o alcance das metas estabelecidas para a escola;
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39

Garantir os padrões mínimos de funcionamento de escolas e CMEIS
(estrutura física, recursos humanos e recursos financeiros);

40

Promover transporte escolar digno e eficiente aos estudantes;

41

Fortalecer as práticas de planejamento estratégico na gestão da Rede e das
Unidades de Ensino;

42

Ampliar a descentralização de recursos junto às escolas e CMEI’s;

43

Oportunizar formação continuada para professores e demais profissionais
da educação;

44

Garantir a liberação de professores para pós-graduação stricto sensu,
conforme legislação vigente;

45

Implantar um programa de permanência do docente na escola visando à
qualidade de vida do professor e a melhoria do ensino;

46

Implantar Prêmio de Valorização do Mérito para Educação Infantil e Ensino
Fundamental;

47

Garantir um Programa de Gestão de Pessoas e Capacitação Gerencial dos
profissionais da administração central da Secretaria;
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48

Implantar o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar – CMAM. Os
principais objetivos do Centro consistem em prestar atendimento terapêutico
multidisciplinar às crianças e adolescentes com transtornos e ou dificuldades
de aprendizagem e distúrbios articulatórios. Bem como orientar as famílias
dos educandos atendidos, visando contribuir com sua participação efetiva no
processo socioeducativo. O CMAM também proporcionará uma maior
integração das políticas de educação, assistência social e saúde;

49

Implantar um Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico para a rede pública
municipal;

50

Promover a organização de recursos e serviços para o atendimento
educacional especializado, com garantia da formação docente para a
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas classes
comuns;

51

Erradicar o analfabetismo e ampliar a oferta da EJA articulada à Educação
profissional e tecnológica, através de parcerias com instituições de educação
profissional com atuação no município;

52

Fortalecer as ações de promoção da saúde de crianças e adolescentes, através
da articulação com a rede de atenção básica do município e do Programa
Saúde na Escola (PSE);

53

Promover a cultura empreendedora e a educação financeira, através da
articulação entre Secretarias, Instituições, Sociedade Civil Organizada;

54

Formar cidadãos mais conscientes e preparados para a convivência pacífica
com as pessoas e as normas de trânsito, bem como de segurança pessoal,
como requisito para preservação da vida, favorecendo um trânsito seguro
para todos e preservando vidas, com apoio da guarda municipal, agentes de
trânsito e polícias civil e militar.
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55

Implantar bibliotecas públicas através de convênios federais;

56

Revisar e atualizar Plano Municipal de Educação de junho/2015;

57

Zelar pela Saúde Mental de Profissionais e Alunos na retomada das
atividades presenciais;

58

Garantir Kit de Segurança nas escolas de EPIs para todos envolvidos
Professores, Orientadores, Zeladores, Diretores, Alunos, Equipe Técnica,
Pedagogas;

59

Cartilha de apresentação aos pais das medidas de segurança realizadas para
retomada das atividades escolares;

60

Fomentar uso da comunicação não violenta;

61

Alinhar as atividades e ações do PNE, Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação e o PAR;

62

Atuar em conjunto com a rede estadual para auxiliar os professores e equipe
técnica a seguir a BNCC; Base Nacional de Currículo Comum;

63

Diagnosticar para obter 100% de compreensão dos agentes da educação
sobre os componentes de cálculo do IDEB a fim de poderem criar estratégias
eficientes para melhorar a educação básica;
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64

Estudar e replicar modelo de gestão escolar que atingiu as metas nas demais
escolas. Usar dados e evidências para resolver dificuldades pontuais de cada
escola;

65

Otimizar a gestão dos dados educacionais da Rede, como forma de melhor
gerenciar as unidades de ensino e da Rede;

66

Capacitar os membros do CME com o Programa Nacional de Capacitação de
Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho). A fim de envolver a
sociedade civil de forma profissional nas atividades do conselho;

67

Fomentar a comunicação centrada no aluno;

68
Programa Participação Direta nos Resultados (PDR) - um sistema de
avaliação de desempenho e remuneração variável a servidores públicos
municipais, vinculado ao cumprimento de metas e indicadores de resultado;

69

Promover políticas de segurança alimentar, com a distribuição de cestas
básicas, alimentos destinados à merenda escolar ou até mesmo recursos
financeiros para a compra de alimentos em parceria com a assistência social;

70

Promover políticas de ensino remoto, com a entrega de materiais impressos,
uso de aplicativos e plataformas digitais, programas de televisão e rádio,
dentre outros;

71

Revisar e renegociar contratos terceirizados;

72

Promover transparência aos dados de educação mapear os programas
federais e estaduais de apoio à criação de vagas em creche;
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73

Com o aumento da demanda de vagas nas Creches (CEI) ter um Plano em
aumento de vagas aprovado pelo Judiciário e pelo Ministério Público;

74

Criar um CPF infantil que possa ser a chave para o uso de todos os serviços
públicos da prefeitura, pois garante o acompanhamento da criança pelas
áreas de educação, saúde, assistência social, e outras;

75

Incentivar modalidades olímpicas;

76

Modernizar infraestrutura esportiva através de convênio estadual e federal;

77

Garantir segurança nos centros esportivos e campinhos municipais;

78

Melhorar o acesso à informação e mobilidade para participação da agenda
de atividades esportivas;

79

Fomentar programas que promovam o esporte Paralímpico;

80

Elaborar Plano Municipal de Fomento ao Esporte;

81

Parceria com Centros de Ensino para oferecer Bolsa de Estudo para atletas
profissionais;

82

Garantir alojamento para receber atletas de outras cidades;
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83

Fomentar eventos de atletismo, as provas de rua e consolidar Maringá como
polo de Atletismo;

84

Fomentar programas esportivos sociais que tenham objetivo de reabilitação
de usuários de droga, ou passagem criminal;

85

Fomentar programas de esporte inclusivo para 3ª idade;

86

Incentivar a robótica disponibilizando kit robótica para os alunos do quinto
ano, que poderão receber treinamento para montar o seu próprio presente de
natal, incentivando a tecnologia e estimulando a criação de novos ambientes
e, diminuindo a evasão escolar;

87

Promover colégios rurais e técnicos;

88

Promover Parceria Público Privada para recuperação de Centros Esportivos,
assim como diagnóstico de demanda para novos bairros:
CENTRO ESPORTIVO BORBA GATO
CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE JARDIM PAULISTA
CENTRO ESPORTIVO DE FLORIANO
CENTRO ESPORTIVO DE IGUATEMI
CENTRO ESPORTIVO JARDIM ALVORADA
CENTRO ESPORTIVO JARDIM CATEDRAL
CENTRO ESPORTIVO MANDACARU
CENTRO ESPORTIVO MIOSÓTIS
GINÁSIO DO PARQUE DO JAPÃO
CENTRO ESPORTIVO SÃO SILVESTRE
CENTRO ESPORTIVO TRÊS LAGOAS
CENTRO ESPORTIVO VILA OPERARIA
CENTRO ESPORTIVO ZONA 05
VILA OLÍMPICA
CENTRO DA JUVENTUDE
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CENTRO SOCIAL URBANO

89

Fortalecer as associações esportivas de Maringá:
Associação dos Deficiente por Amputação de Maringá (ASSAMA)
Associação de Atletismo de Maringá (AAM)
Associação Desportiva e Recreativa Maringá - Basquete (ADRM)
Associação Maringaense de Beisebol (AMB)
Clube Maringaense de Ciclismo (CMC)
Associação Maringaense de Handebol (AMH)
Associação de Pais e Atletas da Natação (APAN)
Associação Maringaense de Softbol (AMS)
Associação de Taekwondo de Maringá
Associação Maringaense de Tênis de Mesa (AMTM)
Associação Maringaense de Vôlei de Praia (AMVP)
Associação Maringaense de Voleibol (Amavolei)
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PROPOSTAS
SAÚDE
A MUDANÇA QUE QUEREMOS NA SAÚDE
A Saúde já era uma das principais preocupações dos brasileiros em todas as
pesquisas, mesmo antes da pandemia que vivemos em função da COVID-19, e
é uma das principais responsabilidades da administração municipal. Nossas
propostas para gestão pública municipal na saúde de Maringá:

01

Garantir a jornada de 30 horas semanais com 3 equipes completas nos
centros municipais de saúde, começando pelos profissionais de enfermagem,
e estendendo aos demais, conforme capacidade financeira do município.

02

Garantir a acessibilidade em todas as farmácias das unidades de saúde,
corrigindo e adequando os espaços para livre acesso de cadeirantes e idosos;

03

Priorizar os recursos para compra de consultas e cirurgias especializadas
pelo SUS com a finalidade de zerar as filas de espera por um tratamento
digno;

04

Garantir lisura e eficiência no processo licitatório de compra e entrega de
medicamentos;

05

Investir em melhorias nos equipamentos em postos de saúde como: exames
de raio X, exame de eletrocardiogramas, tomografia, exame de sangue,
material para intubação;
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06

Promover Campanha de vacinação envolvendo a sociedade civil organizada
para ampla divulgação e apoio;

07

Criar o Programa “Pró-bebê”, que visa, através de um aplicativo,
complementar o acompanhamento de mulheres grávidas atendidas pela rede
municipal. Estas, serão cadastradas e receberão informações úteis acerca do
período gestacional, como: exames do pré-natal, alimentação adequada,
minimizar sintomas indesejados, preparos para a chegada do bebê, exercícios
físicos mais indicados, dentre outras informações;

08

Incluir gradativamente os tratamentos odontológicos no sistema municipal
de saúde;

09

Incentivar terapias holística como medidas preventivas de imunidade e saúde
mental;

10

Fomentar a alimentação nutritiva ideal como forma preventiva de combate
a problemas de saúde;

11

Atualizar e Revisar Plano Municipal de Saúde de Agosto/2017;

12

Fomentar parceria com universidades e Centro de Controle de Zoonoses;

13

Promover parceria público privada para fornecer fraldas geriátricas
subsidiadas parcialmente pelo município, para atender pessoas idosas e
pessoas com necessidades especiais;
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14

Fomentar programas e campanhas voltados para aleitamento materno;

15

Foco no combate da Dengue, Malária, Sarampo, Covid19, através de
campanhas de vacinação, fiscalização e medidas alternativas;

16

Ampliar Unidades de Saúde voltada para Mulher, oferecendo serviços
especializados, terapias, rodas de conversa. - Reduzir a violência contra
mulher, e fortalecer aquele que é o eixo de sustentação da família;

17

Ampliar programa “Farmácia Viva”, nas unidades das hortas comunitárias,
para que, em parceria com as universidades e institutos de tecnologia,
produzam e entreguem medicamentos fitoterápicos para imunidade, e
também florais para depressão, ansiedade e gastrite. Aproveitar parceria
com associações ou cooperativas para produção em hortas e das
universidades com cursos voltados para área da saúde, como farmácia,
engenharia química, medicina;

18

Ampliar PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade;

19

Revisar Plano de Gerenciamento para Prevenção e Controle da Dengue PGPCD;

20

Unificar os dados da região metropolitana como forma de melhorar nosso
sistema de saúde;

21

Fomentar uso de tecnologia, telemedicina, apps, robótica visando sempre
aproximar às instituições de ensino e hospitais públicos;
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22

Garantir mínimo de 90% de cobertura de programas de atenção primária
como Saúde da Família;

23

Melhorar a eficiência no acompanhamento das portarias do ministério de
saúde como forma de obter recursos e trazer autonomia para gestão
municipal;

24

Foco no cadastramento da população em conjunto com a secretaria de
assistência social garantindo um mínimo de 90% de cobertura;

25

Garantir o máximo de equipes de atendimento primário como forma de
melhorar e agilizar qualidade do serviço, atuar preventivamente, e aumentar
a arrecadação federal segundo as portarias do Ministério da Saúde
Estrutura hoje:
Gerência ESF - Estratégia Saúde Família - Maringá 78 equipes de Saúde da
Família alocada nas 34 UBS;

26

Buscar ativamente estratégias para manter em fase crônica estável, e reduzir
as curvas de contaminação por COVID-19 e outras epidemias que porventura
apareçam, até termos uma vacina segura e de eficácia comprovada;

27

Investir no acompanhamento e monitoramento das sequelas dos pacientes
que se recuperaram do COVID-19;

28

Priorizar a proteção na volta às aulas presenciais, elaborando kit de
segurança para profissionais da educação e alunos, normas para o
transporte escolar, adequações em salas de aulas;
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29

Incentivar e apoiar a pesquisa acadêmica voltadas a saúde;

30

Promover convênio com as universidades oferecendo insumos para testes
rápidos realizados por acadêmicos, acompanhados por seus professores;

31

Melhorar as ações de rastreamento de doenças (DSTs, Depressão, etc.)
cruzando informações para aprimorar o sistema de saúde;

32

Melhorar o modelo de prescrição de medicamentos;

33

Melhorar articulação regional e estadual no SUS para garantir o
atendimento de nossa população em Curitiba ou receber moradores da nossa
região;

34

Fortalecimento dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFS), e de
estruturas que olham para outras esferas da saúde pública, como os Centros
Especializados em Reabilitação (CERs) e Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS);

35

Elaborar plano de ação para reduzir casos de suicídio, e mortalidade infantil;

36

Elaborar Plano Integrado de Cuidados e Direitos da 1ª Infância;

37

Criar uma unidade no Bairro Sumaré e reativar a UBS do Bairro São
Clemente, assim como outras unidades que foram descontinuadas;
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38

Revisar e apresentar melhorias estruturais para as unidades já existentes, e
fazer diagnóstico em conjunto com a Secretária de Assistência Social para
levantar a demanda mais urgente por novas unidades.
Serviços de Saúde hoje existente:
AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS
CAPS II CANÇÃO
CAPS AD II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E OU
DROGAS
CAPS III - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III
CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL
HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ DRA THELMA VILLANOVA
KASPROWICZ
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
POLICLÍNICA DR PRIMO MARCELO MONTESCHIO / UBS ZONA SUL
POLICLÍNICA ZONA NORTE
PRO SAUDE ODONTOLOGIA
SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD-MARINGÁ)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDUSTRIAL
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANDACARU
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPICO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIGOT DE SOUZA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PINHEIROS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO SILVESTRE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ACLIMAÇÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVORADA I
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVORADA III
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÉU AZUL
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE ALTA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLORIANO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GREVÍLEAS III
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUAIAPÓ/REQUIÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IGUAÇU
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IGUATEMI
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMPÉRIO DO SOL
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INTERNORTE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM PARIS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARINGÁ VELHO
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORANGUEIRA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY BRAGA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARAÍSO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PIATÃ
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL DAS TORRES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUEBEC
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TUIUTI
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UNIVERSO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VARDELINA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ESPERANÇA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA OPERÁRIA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZONA 06
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZONA 07
UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM PAULISTA
UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA LICCE
UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO
UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA THAIS
UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) ZONA SUL
UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) ZONA NORTE

39

Criar um sistema de pesquisa de satisfação para as unidades de saúde da
cidade, podendo assim permitir feedback rápido, facilitando assim o
mapeamento de problemas das unidades de saúde do município, criando
índices de controle;

40

Fazer estudo de renovação de frota.
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PROPOSTAS
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E
CULTURA
A MUDANÇA QUE QUEREMOS NA NOSSA ECONOMIA
Desenvolver uma cidade é, acima de tudo, gerar oportunidades buscando
inclusão socioeconômica, diversidade cultural e responsabilidade ambiental. É
valorizar a cidade naquilo que ela tem de melhor para oferecer, sem esquecer
do potencial que pode ser desenvolvido em cada uma das comunidades locais.
Nossas propostas para gestão pública municipal no desenvolvimento
econômico, turismo, e cultura são:

01

Fomentar o trabalho de Cooperativas de Reciclagem conforme estudo de
geração de RSU (lixo) apresentado no Plano Municipal de Resíduos Sólidos
gerando empregos e energia;

02

Promover cursos profissionalizantes de administração financeira e de
empresas, para evitar o fechamento de negócios por conta de fatores
contornáveis, em parceria com instituições e empresas;

03

Promover regularmente diagnóstico de taxa de desemprego, taxa de
atividade, índices de ocupação e de rendimento por setor e posição na
ocupação para elaboração de Plano de Ação;

04

Fomentar a produção rural de orgânicos;

05

Apresentar Plano Municipal de fomento ao Agronegócio;
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06

Fomentar o agronegócio,
cooperativismo;

através

da

agricultura

familiar

e

do

07

Consolidar Maringá como Polo de Energia Solar;

08

Revisar o Plano Municipal de Retomada Econômica;

09

Implementar o projeto Bairro em 15 min - Fomentar a autossuficiência dos
bairros, respeitando idosos, pessoas especiais, mães com filhos pequenos,
para que todos bairros sejam agrupados de forma que todas atividades
básicas estejam acessíveis num raio de 15 min de deslocamento a pé;

10

Atualizar o Masterplan de Maringá com os impactos novas tendências do
mundo pós COVID-19;

11

Fomentar os 4 pilares econômicos: Desenvolvimento de Sistemas e outros
serviços de informação; Saúde; Intermediação Financeira, seguros e
previdência complementar; Educação. Também fomentar a consolidação do
Comércio por atacado e varejo; Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e
sedes de empresas, a Construção, e a Agricultura, inclusive o apoio à
agricultura e a pós-colheita;

12

Buscar incentivos fiscais para fomentar a exportação de Laranja e venda
para outros estados;

13

Reduzir tempo para abrir empresa, manter abaixo da média nacional de 20
dias e buscar ser a cidade mais rápida do Brasil;
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14

Apresentar soluções para os problemas de infraestrutura do novo parque
industrial;

15

Fomentar o desenvolvimento de parques tecnológicos e novos espaços de
inovação e incubadoras;

16

Fomentar o agronegócio auxiliando na infraestrutura e manutenção de vias
de acesso para abastecimento e escoamento de produtos;

17

Melhorar os processos digitais o processo de solicitação de vistorias para
alvará e o acompanhamento de status de forma integrada. Informações sobre
abertura, funcionamento e baixa de empresas; Consultas prévias, obtenção
de alvarás e licenças; Inscrição estadual e autorização para emissão de talão
de nota fiscal; Informações sobre o cálculo e o pagamento de taxas e
impostos; Parcelamento de débitos/dívidas tributárias; Emissão de certidões
negativas; Exigências do código de postura, plano diretor e demais
instrumentos de regularização fundiária;

18

Revisar o sistema agiliza obra para tornar menos moroso e burocrático;

19

Parceria com a Junta Comercial do Estado visando um posto único integrado
para auxiliar os processos;

20

Capacitação dos agentes envolvidos nos trâmites desses serviços;

21

Reduzir o trabalho informal através de um programa de acompanhamento
de regularização, onde tem-se consultoria e incentivos do poder público para
fomentar novos negócios formais;
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22

Revisar a política tributária para os pequenos negócios;

23

Revisar o código tributário municipal;

24

Priorizar as micro e pequenas empresas da região nas compras
governamentais;

25

Priorizar empresas sustentáveis nas compras governamentais;

26

Apoiar o associativismo e cooperativismo;

27

Investir no acesso à inovação e à tecnologia;

28

Facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros;

29

Propor alternativas de crédito para os pequenos negócios;

30

Retomada verde: criar infraestrutura para a utilização de energia solar,
eólica e a hidrogênio e criar empregos em prevenção de desastres naturais e
manejo de recursos hídricos;

31

Promover a educação empreendedora e profissionalizante;

32

Implantar/revisar a lei geral municipal das micro e pequenas empresas;
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33

Revisar definição das atividades de risco ambiental e sanitário para dar mais
celeridade na abertura das empresas de baixo risco;

34

Melhorar o sistema informatizado da prefeitura quanto a criação de uma
nova seção destinada aos empresários locais, com informações sobre a
atividade empresarial, abertura e fechamento de empresas, Alvará Digital,
nota fiscal eletrônica, ferramenta de cadastro de empresas do município para
fins de compras públicas;

35

Fomentar conexão entre os principais players do empreendedorismo de
startups e empreendedores, associações de classe, sindicatos, comerciantes,
industriais agricultores, cooperativas e associação comercial. Dos pequenos
aos grandes;

36

Promover workshops e mentoria para o desenvolvimento dos negócios
visando uma gestão profissional e facilidade para obter crédito e participar
de editais;

37

Promover parcerias público privadas para criação ou ampliação de
ambientes de coworking (espaços onde várias empresas compartilham o
mesmo ambiente de trabalho);

38

Fomentar FabLabs em parceria com SenaiCTM para produção de peças e
acessórios através de uso de impressoras 3d e outros equipamentos ainda
muito caros para o pequeno e médio empresário;

39

Promover uma gestão especial para nossos 2 Distritos Floriano e Iguatemi
para que tenham suas condições básicas de desenvolvimento como banco,
segurança, bombeiro, saúde, educação, saneamento, dando liberdade para o
desenvolvimento do seu próprio comércio;
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40

Fomentar aceleradoras de startups como o Evoa e outras;

41

Inovar e qualificar a FLIM (feira de literatura de Maringá), tendo etapas
prévias nos colégios e academias para engajar jovens;

42

Buscar parcerias com programas e convênios estadual, federal, iniciativa
privada e até mesmo por meio de rede internacional de cidades;

43

Criação de frentes de Trabalho pela Prefeitura. O bolsista da Frente de
Trabalho permanece no programa por até nove meses, com jornada de
atividades de até seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia,
ele faz um curso de qualificação profissional ou alfabetização;

44

Fomentar o programa jovem aprendiz, com foco na qualificação profissional
do jovem;

45

Fomentar programas de inclusão de Pessoas com deficiência (PCDs) no
mercado de trabalho;

46

Fomentar reintegração social de egressos do sistema prisional;

47

Criar novos espaços voltados para o comércio de rua como calçadões e
fomentar as atividades nas avenidas de comércio consolidado;

48

Investimento com destino certo: fundos locais;
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49

Criar espaço fixo para feiras de produtores com estrutura fixa, banheiro e
segurança;

50

Aumentar segurança e limpeza nas feiras livres e do produtor;

51

Fomentar eventos turísticos temáticos como Evento Clubes de Motociclismo,
carros antigos entre outros;

52

Consolidar Maringá como polo Cervejeiro;

53

Consolidar Maringá como polo de Vestuário;

54

Valorização do ponto de passagem do trópico de capricórnio;

55

Consolidar Maringá como melhor lugar para se fazer negócios;

56

Fomentar as provas de atletismo;

57

Implementar Banco Comunitário, como medida de fortalecer o comércio
local.

58

Explorar as datas festivas como forma de atrair recursos;

59

Fomentar o intercâmbio de jovens e profissionais como forma trazer
inovações e negócios;
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60

Fomentar feiras, eventos, congressos, conferências, exposições, workshops;

61

Fomentar o Turismo Religioso;

62

Atrair investidores para montarem um centro de convenções moderno para
eventos de escala internacional, com estrutura para eventos físicos e digitais;

63

Fomentar atividades para entreter os familiares de estudantes universitários
no período de vestibular;

64

Promover a Valorização dos Pioneiros e preservação da História de Maringá;

65

Fomentar intercâmbio entre as cidades irmãs Maringá-Kakogawa;

66

Acompanhar os editais de fomento a cultura federais;

67

Promover Música na rua;

68

Promover políticas públicas de incentivo fiscal para parques industriais afim
de incentivar a construção de indústrias e a instalação de empresas de base
tecnológica;

69

Parcerias Público Privada para fomentar eventos Culturais;

70

Fomentar atividades culturais nas escolas e em espaços públicos;
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71

Apresentar um Plano Municipal de Fomento à Cultura;

72

Promover a Valorização de diversidades culturais, proporcionando agenda e
espaço para atividades e preservação dos costumes;

73

Fomentar a agenda de teatros e espaços culturais com constantes
apresentações;

74

Fomentar oficinas e workshops culturais promovendo artistas locais;

75

Fomentar a criatividade e produção autoral incentivando os alunos a
escreverem seu 1º livro ou E-Book antes de concluir o ensino médio;

76

Fomentar ensino técnico e tecnológico;

77

Trabalhar em parceria com o poder privado para oferecer condições mais
competitivas para abastecimento e escoamento de cargas e produtos;

78

Fomentar a expansão do Aeroporto para cargas;

79

Fomentar mais linhas aéreas com preços acessíveis;

80

Promover em parceria público privadas melhorias estruturais para o Ceasa;

81

Trabalhar em parceria com o Instituto Mercosul, PEIEX, APEX e demais
instituições voltadas para o Fomento de Importação e Exportação;
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82

Incentivar a realização de palestras com empreendedores locais;

83

Ter uma agenda unificada de eventos em conjunto com a sociedade civil
organizada;

84

Preservar e restaurar o patrimônio cultural da cidade:
Teatro Calil Haddad;
Teatro Reviver;
Teatro Barracão;
Cine Teatro Plaza;
Biblioteca Central;
Biblioteca Mandacaru;
Biblioteca Alvorada;
Biblioteca Vila Operaria;
Biblioteca Parque das Grevíleas;
CAC - Centro de Ação Cultural;
Salão Social CSU-Centro Social Urbano;
Espaço Cultural Avenida Center;
Sala no Espaço da Juventude Brinco da Vila;
Sala Joubert de Carvalho;
CEU - Centro das Artes e dos Esportes Unificados - Iguatemi;
Espaço Mais Cultura;
Praça da Catedral (Cultural);
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PROPOSTAS
SEGURANÇA PÚBLICA
A MUDANÇA QUE QUEREMOS NA SEGURANÇA DE NOSSAS FAMÍLIAS
Nossa Maringá pode e deve desempenhar uma gestão inovadora e uma
governança integrada e participativa orientada para a proteção da vida com
base em evidência e na conjugação de esforços em prol do controle, da
prevenção e, no limite, da redução dos crimes violentos nas cidades. Nossas
propostas para avanços na gestão pública municipal em segurança pública são:
Eixo 1 - Gestão Integrada e Governança Participativa, Financiamento e
Sustentabilidade;
Eixo 2 - Gestão da Informação da Segurança Pública Municipal;
Eixo 3 - Políticas Públicas Municipais de Segurança Focalizadas e
Territorializadas;
Eixo 4 - Guarda Municipal como principal agência municipal de prevenção
das violências e cuidadora da cidade.

01

Promover políticas públicas de segurança com foco na prevenção social das
violências e crimes (de que são exemplos os Centros de Referência das
Juventudes, Centros de Referência dos Direitos das Mulheres, Casa-abrigo,
Promotoras Legais Populares, etc.);

02

Promover políticas públicas de segurança com foco na prevenção situacional
das violências e crimes e na regulação e fiscalização administrativa do espaço
urbano - (Centrais Integradas de Comando Controle, Comunicação e
Informação – C4I, operações integradas entre as agências públicas
municipais com poder de polícia administrativo, a exemplo das Guardas
Municipais, com os demais órgãos de segurança pública e justiça criminal,
iluminação pública rebaixada com luz de led, cercamento de terrenos baldios
e multas, podas de árvores, pavimentação de vias e outras);
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03
Promover políticas públicas com foco na garantia e na promoção dos direitos
humanos (Balcão de Direitos, Núcleos de Mediação Comunitária e Justiça
Restaurativa junto às escolas públicas municipais, etc.);

04
Promover políticas de segurança pública com foco na repressão qualificada
das violências e da criminalidade (enfrentamento a grupos de extermínio e
desbaratamento de facções criminais com foco no controle e redução de
homicídios e crimes violentos, mapeamento e intervenção em crimes
cibernéticos e delitos relacionados às violências doméstica e familiar com a
participação das Polícias Militar e Civil, Ministério Público, Poder Judiciário
e afins);

05

Promover políticas de gestão de riscos e respostas a desastres humanos e
naturais com foco na defesa civil (estruturação de políticas municipais de
defesa civil e investimentos de infraestrutura urbana em áreas de risco).

06

Promover diálogos interinstitucionais com o Ministério Público para
beneficiar o custeio e/ou financiamento de políticas públicas municipais por
meio de Termos de Ajustamentos de Condutas (TAC’s) e com o Poder
Judiciário através da distribuição, amparada por projetos técnicos e
evidências científicas, de iniciativas para a área da segurança pública
municipal;

07

Fomentar a integração mais sistêmica entre os órgãos municipais de
segurança, a exemplo das Guardas Municipais, integração mais sistêmica
entre os órgãos municipais de segurança, a exemplo das Guardas Municipais
(e das demais agências com poder administrativo), com as demais agências
estaduais e federais de segurança pública e justiça criminal (Polícias Civil e
Militar, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário);
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08

Promover mais segurança nas ruas de comércio, assim como feiras e locais
de alto fluxo de comércio;

09

Retomar as guaritas nos bairros com cuidador do Bairro;

10

Fomentar redes de engajamento comunitário e cívico da segurança entre
vizinhos como o programa “vizinho solidário” e entre estes e as agências de
segurança pública, inclusive com a Guarda Municipal por meio da utilização
de aplicativos e dispositivos móveis;

11

Fomentar atividades produtivas com população carcerária, aproximação
dos empresários para projetos de inclusão;

12

Oferecer Treinamento de Defesa Pessoal para Mulheres;

13

Usar guarda municipal para proteger assistentes sociais em programas
antidrogas ou quando necessário para desempenhar sua atividade;

14

Usar sistema de avaliação como “Sarah ou Dash” para identificar maior risco
de vulnerabilidade em relação a violência da mulher, combate ao feminicídio.
Envolvendo a área de Psicologia;

15

Realizar Pesquisa de Vitimização e Percepção Social de (In)Segurança (Mapa
do Medo);

16

Implementar ou fortalecer o Observatório Municipal de Segurança Pública;
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17

Acompanhar indicadores de desordem pública;

18

Envolver secretaria de saúde, educação e assistência social, Cultura com a
segurança pública, atuar de forma preventiva;

19

Melhorar a gestão de informação, de forma integrada;

20

Implementar ou melhorar sistema de gestão na segurança pública;

21

Proteger os munícipes e os bens do município;

22

Buscar agências de fomento nacionais e editais internacionais para obter
recursos e realizar projetos para melhorar segurança pública;

23

“Botão Pânico” para mulheres acionarem rapidamente proteção da Guarda
integrado com uma gestão eficiente para Proteção das Mulheres;

24

Campanha de informação para jovens sobre a função das Guardas e agentes
da Segurança Pública, e uso da ouvidoria e apps como o Colab para exercer
a cidadania;

25

Campanhas e incentivo ao combate do Cybercrimes e Cyberbullying;

26

Fomentar parceria público privada de Compartilhamento de imagens do
setor privado para rápido acesso quando necessário;
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27

Adequar a gestão municipal a Lei nº 13.675/2018 (“Lei do Sistema Único de
Segurança Pública – SUSP”);

28

Ter a gestão em conformidade com a Ods número 16: “promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.”;

29

Buscar contratação de empréstimos a fundo perdido com bancos de fomento
estaduais e/ou federais;

30

Buscar Emendas Parlamentares articuladas pelo gestor público municipal de
segurança com parlamentares federais;

31

Promover Estabelecimento de contrapartidas institucionais e pecuniárias
para a atração de unidades prisionais a serem construídas pelo Estado;

32

Promover parcerias estratégicas entre o Município e organismos
internacionais para dinamizar o desenvolvimento da segurança pública
municipal;

33

Implantar o Registro Eletrônico Online de Violências nas Escolas (ROVE)
para nortear o desenvolvimento de uma política municipal de prevenção das
violências nas escolas públicas municipais;

34

Formar e capacitar periódica e sistematicamente servidores públicos
municipais em mediação de conflitos, justiça restaurativa, prevenção das
violências e promoção da paz;
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35

Implementar uma Agência Municipal de Boas Notícias, com Núcleos
Comunitários nos territórios com maior incidência de homicídios e outras
formas de vitimização letal ultimando a desconstrução dos preconceitos que
não raro recaem sobre essas comunidades e estimulando a visibilidade social
positiva desse segmento social periférico;

36

Fortalecimento dos serviços de apoio e acolhimento de crianças vítimas de
violência sexual e física;

37

Redução da evasão e do abandono escolares e busca ativa para identificação
de adolescentes fora da escola (com o apoio da Guarda Municipal e do
Conselho Tutelar);

38

Fortalecimento dos programas de orientação sobre gravidez na adolescência
e desenvolvimento das capacidades parentais (paternidade responsável);

39

Aprimoramento dos serviços de acompanhamento de medidas
socioeducativas em meio aberto, de liberdade assistida e/ou prestação de
serviços à comunidade (PSC), em parceria com o Estado;

40

Fortalecimento dos serviços de proteção social de adolescentes e jovens
vítimas da violência, incluindo a capacitação dos servidores públicos;

41

Fortalecimento de programas de proteção e apoio para mulheres vítimas de
violência (Centro de Referência da Mulher, Casa Abrigo, Promotora Legais
Populares, Mapa do Acolhimento nos territórios com maior incidência desses
delitos etc.), em parceria com organizações da sociedade civil organizada;
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42

Implementação ou fomento das Patrulhas Maria da Penha da Guarda
Municipal para o acompanhamento das medidas protetivas previstas na Lei
Maria da Penha (Lei nº 11;340/06);

43

Promoção dos programas de redução de danos e tratamento com base em
evidência de usuários problemáticos de drogas e álcool, com atenção especial
aos jovens;

44

Fortalecimento e integração da rede municipal de atenção psicossocial
(consultórios de rua, CAPS AD, Programa de Saúde da Família, hospitais e
moradias assistidas, entre outras);

45

Fortalecer a Guarda Municipal com a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), a exemplo de veículos, armamento (letal e de baixa
letalidade), sprays, algemas, bastões, drones e afins;

46

Modernizar a Guarda Municipal através da adoção e da utilização das mais
modernas tecnologias, tendo em vista o aperfeiçoamento dos usos e
compartilhamento de dados e informações, facilitando a coordenação das
atividades tático-operacionais de patrulhamento municipal preventivo da
Guarda Municipal e, ainda, o planejamento eficiente da sua atuação;

47

Priorizar as áreas de maior incidência criminal e o atendimento de grupos e
segmentos sociais mais vulneráveis, com destaque para (i) a proteção do
entorno escolar; (ii) o enfrentamento das violências de gênero e
intrafamiliar; (iii) a restauração de conflitos entre jovens; (iv) a luta contra
a prática de violências contra negros e população LGBTI+; (v) a intervenção
com foco na prevenção de violências contra a população em situação de rua;
(vi) o estímulo à mediação de conflitos de convivência e, ainda, (vii) a
promoção de uma convivência pacífica a partir de um maior controle da
perturbação do sossego e da promoção de relações interpessoais não
violentas;
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48

Potencializar a especialização do atendimento tático-operacional da Guarda
Municipal com a criação de um Grupamento Especializado de Atendimento
às Escolas Públicas Municipais, no contexto de uma política municipal de
prevenção às violências nas escolas mais abrangente; da Patrulha Maria da
Penha Municipal; Grupamento Especializado Ambiental de Atendimento a
Parques, Praças e Espaços Públicos Municipais; de Patrulhamento
Especializado nas Áreas Turísticas, quando for o caso, considerando a maior
circulação e fluxo de pessoas e recursos, entre outros;

49

Implantar um sistema integrado de cercamento eletrônico, conectando a
Central Integrada de Comando, Controle, Comunicação e Informação
Municipal com a Estadual, a partir de investimentos em fibra ótica,
tecnologias de videomonitoramento, reconhecimento de placas (OCR) e
facial, assim como de um sistema integrado de radiocomunicação digital
(criptografado), evitando o rastreamento por parte das organizações
criminais;

50

Fortalecer os órgãos de controle, interno (Corregedoria) e externo
(Ouvidoria) da Guarda Municipal, conforme preconizado pelo art. 13 do
Estatuto Geral das Guardas Municipais;

51

Implantar câmeras de videomonitoramento nas viaturas da Guarda
Municipal e, por convênio, nas da Polícia Militar tanto para a proteção do
servidor público quanto do(a) cidadão(ã) de eventuais usos abusivos da força
e/ou denúncias e perseguições falsas;

52

Instituir o “Programa de Saúde Mental da Guarda Municipal e dos
Profissionais da Segurança Pública”, em parceria com o Estado,
contemplando a realização periódica de pesquisas de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT), com especial atenção aos suicídios e doenças mentais dos
profissionais municipais e estaduais da segurança;
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53

Revisar o cerceamento de fundos de vale e áreas de preservação, para evitar
fugas, esconderijo de objetos e uso de drogas;

54

Facilitar a revisão das multas de trânsito por avanço de sinal na madrugada;

55

Atuar junto com o Governo do Estado na ampliação e manutenção da frota
da polícia civil, militar e da guarda municipal.
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PROPOSTAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
BEM-ESTAR ANIMAL
A MUDANÇA QUE QUEREMOS PARA NOSSA GENTE E NOSSOS ANIMAIS
O desenvolvimento social é uma agenda fundamental para a gestão municipal,
é o pilar do bem-estar, e da garantia dos direitos humanos. Nosso foco deve ser
a emancipação dos indivíduos. Nossas propostas na gestão pública municipal
para avanços na assistência social, garantia dos direitos humanos, e bem-estar
animal são:

01

Projeto Trabalho Edifica - Oferecer serviços diários de manutenção do
município para moradores de rua - Além do valor, receber alimentação,
higiene básica, e atualizar cadastro;

02

Auxiliar as 1.805 OCSs (Organização Civil Social) a estarem devidamente
cadastradas e profissionalizar suas gestões para captar verbas Municipais,
Estaduais e Federais e de editais internacionais;

03

Fomentar as atividades da Gerência da Juventude, do Conselho Municipal de
Juventude, propondo um fundo para serem protagonistas de projetos;

04

Criar programa para que mulheres em vulnerabilidade social ou vítimas de
violência doméstica possam empreender e alcançar sua independência
financeira.

05

Investir em Capacitação dos conselheiros tutelares;
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06

Incentivar e promover a formação continuada de profissionais na área de
assistência social;

07

Garantir refeições nutritivas e de qualidade no restaurante popular Fomentar e ampliar os Restaurantes Populares;

08

Revisar Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 2017;

09

Revisar Plano Municipal de Assistência Social de 2018;

10

Fomentar as atividades da Gerência Municipal de Promoção da Igualdade
Racial;

11

Incentivar programas de combate à pobreza como políticas de transferência
de renda, captando recursos federais e estaduais;

12

Apoiar os servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social-Creas e Centro de Referência de Assistência Social-Cras na ampliação
de ações de cadastramento (CadÚnico) e atualização de informações sobre a
população local usuária de serviços assistenciais;

13

Fomentar e capacitar os agentes da assistência social dentro das normativas
do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar);

14

Fortalecer a coordenação e a governança da rede socioassistencial;
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15

Promover uma gestão eficiente orçamentária e financeira do Sistema Único
de Assistência Social-SUAS, captação de recursos junto ao governo federal;

16

Manter projetos prontos para captação de recursos junto a: emendas
parlamentares, ONU, UNICEF, fundações privadas, a fim de agilizar na
obtenção destes recursos;

17

Ampliar o uso da Lei 13.019/14 que estabelece Termos de Fomento e
Colaboração com entidades civis sem fins lucrativos, sejam elas de caráter
associativo ou fundacional gerenciamento de centros de assistência social,
creches, asilos, unidades de atendimento socioeducativo, entre outras
atividades;

18

Parcerias com universidades, principalmente para monitoramento e
avaliação dos programas sociais;

19

Fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, incluindo ações de
abordagem e encaminhamento à centros de acolhimento;

20

Promover programas de inserção no mercado de trabalho para egressos do
sistema prisional como parte de estratégia de prevenção terciária das
violências;

21

Garantir acesso aos serviços públicos municipais por meio da facilitação dos
procedimentos de identificação do imigrante a partir dos documentos dos
quais for portador (emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho,
registro no Sistema Único de Saúde – SUS, etc.);

22

Prevenir violações de direitos da população imigrante, com destaque para as
ações contra a xenofobia, trabalho escravo e tráfico de pessoas;
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23

Melhorar a eficiência na gestão do “castramóvel” e promover a parceria com
universidades para que alunos possam atender os animais, sendo
acompanhados de professores promovendo o estágio supervisionado;

24

Atuar de forma eficiente com as ONGs e albergues para animais, de forma
integrada, reduzindo o número de animais de rua, melhorando a
infraestrutura dos albergues e canis, garantindo seus mantimentos;

25

Criar um canal único no site da prefeitura informando dados de animais
disponíveis para adoção, animais achados ou perdidos e denúncias contra
maus tratos;

26

Criar o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal para avaliar e criar
políticas públicas para melhorar as ações em nossa cidade;

27

Promover a parceria com a PM-Canil e guarda municipal para selecionar
cães abandonados que tenham perfil para serem treinados no combate ao
crime e tráfico de drogas.

28

Criar parque com área livre para passeios com animais, espaço exclusivo em
feira livre para Pet Shops poderem oferecer seus produtos e serviços;

29

Promover política de conscientização para a população destinar doações
feitas hoje em semáforos para entidades assistenciais cadastradas e orientar
pessoas em estado de abandono a procurar estas entidades.
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PROPOSTAS
SERVIÇOS, OBRAS, PLANEJAMENTO E
MOBILIDADE URBANA
A MUDANÇA QUE QUEREMOS EM NOSSAS OBRAS, SERVIÇOS,
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA
Ainda que o meio técnico-científico informacional tenha alterado nossa relação
com o espaço-tempo, é no território que a concretude da nossa vida se dá. É
preciso o comprometimento dos gestores públicos no pensar, planejar e na
proposição de ideias para que essa dimensão seja alcançada em sua eficácia.
Essas são nossas propostas para avançar na gestão pública municipal em obras,
serviços, planejamento e mobilidade urbana:

01

Promover uma Gestão Eficiente na Zeladoria: a iluminação e arborização
públicas, a conservação de jardins, praças e parques, a varrição das ruas,
desobstrução das redes de drenagem e dragagem de corpos hídricos, a coleta
e destino adequado às diferentes categorias de resíduos sólidos, a
manutenção do mobiliário urbano (como bancos, lixeiras, floreiras, pontos de
ônibus, placas de sinalização), os reparos e melhorias na pavimentação das
vias e ciclovias, e a responsabilização dos proprietários pela realização e
manutenção das calçadas, a valorização de monumentos e marcos urbanos,
e a conservação (pintura, limpeza, etc.) dos equipamentos públicos e
comunitários;

02

Continuar a revitalização do eixo monumental;

03

Buscar propostas de modernização em transporte público como implantação
de VLT, a utilização da via férrea, envolvendo a sociedade civil organizada, o
comércio, através de audiências públicas amplamente divulgadas;
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04

Realizar a manutenção da malha asfáltica, ruas e avenidas, não deixando
acumular buracos, nem no centro nem nos bairros;

05

Revisar as faixas para pedestres nos bairros, adequar às travessias nos
canteiros centrais respeitando a inclusão e acessibilidade;

06

Apresentar soluções para melhor uso do Terminal Intermodal e suas conexões
com outros modais e à região metropolitana;

07

Revisão do DECRETO No 730/2014 “Estar” que Regulamenta as áreas de
estacionamento rotativo. Buscar incluir: Aplicativo para gerenciamento
(Pagar conta; informar local carro estacionado) e incluir medida substitutiva
a multa e pontos na carteira por de prestação de serviços à comunidade;

08

Realizar a obra do Viaduto próximo ao Shopping Catuaí;

09

Promover diagnóstico e realizar obras para conectar as vias dentro do Bairro
Ney Braga, Hortência;

10

Realizar o rebaixamento linha férrea que cruza a Av. Paranavaí;

11

Revitalizar os marcos Municipais nas entradas da cidade;

12

Realizar a manutenção de pintura e placas de sinalização nas vias, assim
como assegurar sua posição correta, de faixas para pedestres,
estacionamento, promovendo maior segurança e informação;
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13

Fomentar a ampliação e melhorar a manutenção das hortas comunitárias;

14

Realizar melhorias na iluminação pública nas vias e bairros;

15

Acompanhar e cobrar o Governador do Estado a obra da Duplicação PR 317
e PR 323;

16

Buscar captação de recursos através de emendas parlamentares para obras
e aquisições;

17

Realizar manutenção nas rampas de acessibilidade;

18

Implementar no Bairro São Clemente ATI e Horta Comunitária;

19

Realizar manutenção regular nas Estradas Rurais como a estrada
Centenário em São Domingos ou a Estrada do Guerra;

20

Revisar e atualizar a LEI COMPLEMENTAR No 1.045. Institui o Código de
Edificações e Posturas Básicas para projeto, implantação e licenciamento de
edificações no Município de Maringá e dá outras providências;

21

Expandir a cobertura wi-fi para áreas públicas de alto fluxo;

22

Fomentar uso de bicicletas e outros meios de transporte sustentáveis;
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23

Fomentar uso de tecnologia e apps, que facilitem o dia a dia no transporte
público. Seja com informação ou serviços como os de transporte de
aplicativos;

24

Expandir os processos digitais para aprovação de loteamentos assim como
facilitar as consultas de imóveis e fornecer informações completas de forma
remota;

25
Atualizar o PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ‐ PLHIS
de 2010;

26

Fiscalizar o uso das habitações se mantém cumprindo seu papel social;

27

Mais transparência nos critérios de seleção dos inscritos no cadastro único
para receberem moradias populares da Lei n. 10.949;

28

Reduzir valor de casas do programa minha casa minha vida para poder
atender mais famílias;

29

Prever novos parques e áreas livres para passeio nos novos conjuntos;

30

Implementar multas educativas substitutivas para infrações leves no
trânsito;

31

Realizar diagnóstico das linhas de ônibus noturnas “Corujão”, propor
melhorias para os trabalhadores da jornada noturna;
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32

Promover campanhas de conscientização para motociclistas para trocarem
as Bags por Caixas;

33

Revisar a marcação e sistema de bolsões para motociclistas, assim como
promover campanha de conscientização para motoristas;

34

Apresentar estratégias e realizar diagnósticos voltados para reduzir taxa de
mortalidade no trânsito;

35

Promover a formação continuada dos agentes de trânsito;

36

Apresentar soluções para os cruzamentos entre carros no Contorno Norte,
incluindo melhor sinalização. Com isso temos o objetivo de reduzir o número
de acidentes;

37

Realizar diagnóstico para medir eficiência do Sistema Binário nos Bairros;

38

Apresentar soluções para redução de acidentes no Contorno Sul, assim como
a travessia segura de pedestres entre bairros;

39

Finalizar obras de conexão na Av. Herval;

40

Revisar e fiscalizar ativamente a lotação nos ônibus; assim como os
itinerários;

41

Melhorar Iluminação e trazer atrativos para praça Emygdio de Britto;
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42

Revisar a política de multas de trânsito no aeroporto. Criar ponto de
embarque e desembarque para associação de motoristas de aplicativo;

43

Revisar e finalizar o PlanMob iniciado em Dezembro de 2019;

44

Apresentar solução para sincronismos de sinais de trânsito, principalmente
no sentido leste-oeste para otimizar e agilizar o deslocamento.

45

Apresentar solução para aumentar o tempo de abertura dos semáforos nas
principais avenidas, em horários de pico, otimizando o fluxo e,
posteriormente fazer um estudo sobre a implantação de semáforos
inteligentes que organizem o fluxo de veículos automaticamente.

46

Revisar e implantar lombadas elevadas para diminuir a velocidade veicular
em locais com problemas conhecidos de velocidade e acidentes, como, por
exemplo, a Av Guaíra, Av Pedro Taques, Av Rodolfo Cremm e entrada da
praça Emygdio de Britto.

47

Revisar e padronizar velocidades máximas em avenidas;

48

Apresentar solução para o congestionamento de vias como a Av Tuiuti em
horários de pico, setorizando tipos diferentes de comércio, indústria, escolas
e etc, atrelando a estes, horários diferentes de funcionamento (entrada e
saída de funcionários);

49

Reunir lideranças de bairros periodicamente para sugerir mudanças de
sentidos de vias, concerto de buracos e mobilidade urbana de modo geral;
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50

Manutenção e expansão das ATIs (Academia da 3ª Idade)
Estrutura atual:
Academia da 3ª Idade - ATI
• Bosque 2
Av Nobrega
• Bosque 2 (Bosque dos Pioneiros)
Av Itororó
• Bosque das Grevíleas (Zona 05)
Bosque das Grevíleas Annibal Bianchini
• Brinco da Vila (Zona 03)
Av Paissandú
• Centro esportivo do Jardim Alvorada
Rua Mato Grosso
• Cidade Canção
Rua Cajueiro x Severo Faria Franco
• Cidade de Bréscia
Praça Cidade de Bréscia x Rua Nossa Senhora da Glória
• Condomínio do Idoso
Rua Brasília
• Conjunto Cidade Alta
Rua Ataulfo Alves
• Conjunto Parigot de Souza
Av Sophia Rasgulaeff
• Conjunto Paulino Carlos Filho
Rua Rio Tocantins Quadra 70
• Conjunto Porto Seguro II
Rua Agostinho F. da Rocha
• Conjunto Thaís
Rua Ana Pastori Buzzo x Av. das Torres
• CSU (Vila Morangueira)
Av Guaiapó x rua Haiti
• Distrito de Floriano
Rua Pitanga
• Distrito de Iguatemi
Rua Octavio Franco
• Grevíleas
Rua Joara,162
• Hospital Municipal (Parque da Gávea)
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Av Nildo Ribeiro da Rocha
• Jardim Alvorada III
Rua Pion. Guarino Augusto Basseto, 778
• Jardim Catedral
Rua Antonio Tait,240 (Praça Alcino Ono Moraes)
• Jardim Iguaçu
Av Nildo Ribeiro da Rocha
• Jardim Império do Sol
Rua Antônio de Paula Freitas
• Jardim Internorte
Praça Pion Olímpio Forcelli
• Jardim Novo Oásis
Rua Marcio Pacheco x Rua Cuba x Rua Rio Manso x Rua Rio Encantado
• Jardim Olímpico
Rua Uirapuru
• Jardim Oriental
Rua Pioneiro Pedro Gabriel dos Santos
• Jardim Ouro Cola
Rua Geraldo Tono, 180
• Jardim Pinheiros
Rua Pau Brasil
• Jardim Quebec
Av São Judas Tadeu x tv Imburi
• Jardim Santa Alice
Rua Mitsuzuchi Tokuda, 388
• Jardim Santa Helena
Rua Arlindo Pedralli x Rua Esmeralda
• Jardim São Domingos
R. Cristóvam Hernandes Domingues x R. Avelino Delmônico - Jardim Ouro
Cola • Jardim São Silvestre
Rua Artur Henschel
• Jardim Universo
Rua Carlos João Basso
• Ney Braga
Av Alziro Zarur x Rua Arara Q 1 D 6
• NIS III (Jardim Alvorada)
Av Sophia Rasgulaeff
• Paço Municipal
Av XV de Dezembro
• Parque Alfredo Werner Nyffeler (Vila Morangueira)
Pq Alfredo Nyffeler
• Parque Alfredo Werner Nyffeler (Vila Morangueira)
Rua Bogotá, 755
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• Parque Avenida
Av Américo Belay x Rua Alan Kardec
• Parque das Laranjeiras
Rua Sebastião Zanin, 170
• Parque de Lazer - Residencial Tarumã
Rua Pastor Antônio Luiz Furlan, 304
• Parque Industrial
Av. das Industrias, 700
• Parque Ingá (Zona 01)
Av São Paulo
• Parque Itaipu
Av. Pion. Mauricio Mariani com a Rua Pion. Gertrudes Heck Fritzen - Gleba
Ribeirão Pinguim - Zona 47, Quadra 45
• Parque Residencial Tuiuti
Rua Rio Ligeiro - quadra 175
• Praça Todos os Santos (Zona 2)
entre Cerro Azul e JK
• Parque Residencial Aeroporto
Rua Maria Lopes x Rua Alo Ticoulat quadra 52
• Praça das Américas
Praça das Américas - zona 08
• Praça dos Sertões (Zona 04)
Praça dos Sertões
• Praça Napoleão Moreira da Silva
Av. Brasil x Rua Ver. Basílio Sautchuk
• Praça Sagrado Coração (Vila Morangueira)
Rua São Domingos x Rua Valparaiso
• Praça São José (Zona 03)
Praça Emiliano Perneta
• Prolar
Rua Guerino Baldo
• Requião/Guaiapó
Praça Vereador Miguel de Oliveira,115
• Residencial Copacabana
Entre as Ruas Hermínio Girardi e Pion. José Tozzo, Lote 01, Quadra 061 A ,
Zona 30
• Teatro Barracão
Praça Nadir Aparecida Cancian
• Tiro de Guerra
Av Mandacaru
• Vila Esperança
Rua Pion. Domingos Miranda da Silva
• Vila Olímpica (Ginásio Chico Neto)
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Rua Lauro Eduardo Werneck
• Vila Santo Antônio
Rua Corypheu de Azevedo Marques
• Zona Sul (Jardim Tabaetê)
Rua Assunção
Espaço Inclusão
• Parque Ingá (Criança Cadeirante)
Av São Paulo
• Pq Alfredo W. Nyffeler
Rua Bogotá, 755
Espaço Saúde
• Parque Ingá (Zona 01)
Av São Paulo
• Pq Alfredo W. Nyffeler
Rua Bogotá, 755

51

Manutenção e expansão das APIs (Academia da 1ª Idade);
Estrutura atual:
Academia da 1ª Idade - API
• Cidade de Bréscia
Praça Cidade de Bréscia x Rua Nossa Senhora da Glória
• Jardim Império do Sol
Rua Antonio de Paula Freitas
• Jardim Novo Oásis
Rua Marcio Pacheco x Rua Cuba x Rua Rio Manso x Rua Rio Encantado
• Jardim Oriental
Rua Pioneiro Pedro Gabriel dos Santos
• Jardim Santa Helena
Rua Arlindo Pedralli x Rua Esmeralda
• Parque Ingá (Zona 01)
Av Laguna (dentro Parque Ingá)
• Pça Todos os Santos (Zona 2)
Entre Cerro Azul e JK
• Praça Napoleão Moreira da Silva
Av. Brasil x Rua Ver. Basílio Sautchuk
• Sanenge III
Rua Pioneiro Henrique Alves de Souza
• Teatro Barracão
Praça Nadir Aparecida Cancian
• Três Lagoas
Rua Henri Jean Viana Junior,193
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PROPOSTAS
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
A MUDANÇA QUE QUEREMOS PARA NOSSO MEIO AMBIENTE
A gestão ambiental nos municípios é um desafio para a sustentabilidade do
território das cidades e o seu futuro. A qualidade ambiental nas cidades
também determina a qualidade de vida dos cidadãos que ali vivem. Nossas
propostas para gestão pública municipal para avanços em saneamento básico,
e preservação do meio ambiente são:

01

Avançar nas obras de preservação dos fundos de vale, seu cerceamento,
viabilidade de Parques Lineares, e a revisar a Lei dos Fundos de Vale que
aumentou de 30 para 60 o recuo sem indenizar os proprietários.

02

Apresentar Plano Municipal de conservação dos Mananciais - Sem água
abundante, de fonte segura e limpa, nossa cidade não prosperará. Tivemos
uma experiência em 2016 da falta de água causada pelas fortes chuvas e falta
de estrutura. Temos a necessidade de filtração e desinfecção de nossas águas.

03

Implantar um “Jardim Sensorial” dentro do Parque Anníbal Bianchini da
Rocha (Parque das Grevíleas) valorizando as frutíferas plantadas e com
conceitos avançados em acessibilidade, placas em Braille, piso tátil, para ser
uma referência em espaço público para lazer e inclusão social;

04

Apresentar um plano de negócio para reabertura do Horto Florestal,
implementando um Jardim Botânico em parceria com universidades, espaços
de lazer, e expansão da área para viveiro e horta comunitária;
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05

Realizar Programa Guardiões da Água, fazendo parceria com produtores da
região para fomentar a preservação de nascentes, implementar fossas
ecológicas, destinar corretamente os resíduos sólidos e químicos de produtos,
e também regularizar os poços artesianos;

06

Apresentar Plano Municipal de adequação aos 17 ODS - Objetivos
Desenvolvimento Social da ONU;

07

Fomentar programas que gerem redução de CO2 como o Pacto Global;

08

Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
de 2017;

09

Revisar e implementar o Plano de Gestão da Arborização Urbana de Julho de
2019;

10

Promover campanha de conscientização sobre logística reversa;

11

Realizar diagnóstico do Plano de Manejo do Parque Florestal dos Pioneiros
(Bosque 2) de 2013, para elaborar plano de ação para corrigir erosão e
viabilidade de reabertura;

12

Revisar Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
Maringá-Paraná de 2006;

13

Realizar trabalhos Geográficos, trabalhando junto com o cidadão para
reduzir os pontos de coleta de “bota fora”, conscientizando o bairro a se auto
cuidar dando os recursos e aparatos legais para isso;
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14

Desenvolver parcerias no viveiro Municipal para aumentar produção, e
poder oferecer diversas mudas aos munícipes a baixo custo;

15

Promover a parceria público privada com comércio para terem lixeiras
públicas e cuidarem do recolhimento e destinação em troca de benefícios
fiscais;

16

Implantar banheiros públicos em áreas de alto fluxo de pedestres, e comércio
de rua;

17

Revisar e Implementar ações da Nova Agenda Urbana para 2030;

18

Criar ou revisar o fundo Municipal para desastres naturais e pandemias;

19

Otimizar o subsistema urbano e priorizar a saúde humana;

20

Verificar as necessidades de mitigação de mudanças climáticas na região;
características geomorfológicas (solo, subsolo, declividades), uso e ocupação
do solo (incluindo áreas de risco e vulnerabilidades); mapeamento dos corpos
hídricos (rios, riachos, lagos) e dos canais naturais de drenagem;
mapeamento da vegetação em seus diferentes biomas e estágios de sucessão;

21

Atualizar e melhorar o Plano Municipal de Saneamento Básico ao Novo
marco regulatório do saneamento de 2020; que exige 99% da população com
água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até
31 de dezembro de 2033;
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22

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas
atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem
de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas,
contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

23

Mapear e reduzir alagamentos: extrapolação da capacidade de escoamento
de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas e
calçadas;

24

Criar o programa “Horta em Casa”, criando cartilha de construção de
canteiros e hortas hidropônicas, entregando kit de compostagem caseira na
produção de frutas, verduras e legumes, incentivando a produção de
alimentos mais saudáveis, sem o uso de agrotóxicos, diminuindo o custo com
os alimentos orgânicos;

25

Promover campanhas de educação sobre tipos de RSU (Lixo) e sua
destinação;

26

Articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas
Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

27

Prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos
Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;

28

Implantar programa eficiente para recolher entulhos e descartes nos bairros
e para pequenos comerciantes;

29

Buscar alternativas como a Pirólise para tratamento de lixo, e geração de
energia;
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30

Investir na capacitação dos membros do COMDEMA, e conectar as
Instituições relacionadas a defesa do meio ambiente como o IRMA;

31

Fomentar parcerias público privadas para PEVs - Pontos de entrega
voluntária nas empresas e ampliar os “Ecopontos “.
Estrutura hoje existente:
01- Ecopontos -Programa Recicla Óleo - Coleta Óleo de Fritura Pós-Consumo
09 - Ecopontos- Coleta de Sucatas Eletrônicas, o qual os resíduos coletados
são enviados a Cooperativa Coopercanção.
07 – Ecopontos Fixos - Coleta de Resíduos de Vidros, o qual os resíduos
coletados são enviados a Cooperativa Coopervidros.
09 – Pontos fixos de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis em Gerais.

32

Destinar parte do valor de multas ambientais em plantio de árvores;

33

Mapear as calçadas não ecológicas e propor plano de ação em parceria com
os contribuintes para adequação de um sistema de drenagem mais eficiente;

34

Melhorar a varrição de ruas com intervalos mais frequentes, recolhendo lixo
de grande impacto ao meio ambiente, destinando-os a locais corretos;

35

Promover a política pública de uso coerente do fundo de arrecadação de
infrações pública para o controle de agrotóxicos em hortifrúti distribuídos
para a população de Maringá;

36

Apoiar e atrair mais cooperativas de coleta ou reciclagem de resíduos sólidos.
Estrutura hoje existente:
Cooperativas de reciclagem
Cooperativa
Ambiental de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços COOPERAMBIENTAL.
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Endereço: Rua Izaura Gamba
Vitorino, 345, Parque Industrial, Maringá/PR.
Contato: 99951-0772
Cooperativa
De Materiais Recicláveis do Parque das Palmeiras - COOPERPALMEIRAS.
Endereço: Estrada 200, 1391, Lote
177-A, Parque Industrial 200, Maringá/PR.
Contato: 99946-5778
Cooperativa
Norte de Maringá de Separadores e Separadoras de Materiais Recicláveis COOPERNORTE.
Endereço: Estrada 200, 1391, Lote
177-A, Parque Industrial 200, Maringá/PR.
Contato: 99702-4263
Cooperativa
Maringá de Seleção de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços COOPERMARINGÁ.
Endereço: Estrada 200, 1391, Lote
177-A, Parque Industrial 200, Maringá/PR.
Contato: 99888-2518
Associação
De Agentes Ecológicos e Recicladores - COOPERCICLA.
Endereço: Avenida Guaíra, 184, zona
07, Maringá/PR.
Contato: 99873-6425
Cooperativa
De Materiais Recicláveis dos Conjuntos João de Barro e Santa Felicidade COOPERCANÇÃO. Coleta de Material Eletrônico.
Rua Pioneiro Gertrude Heck Fritzen,
5769, Conjunto Residencial João de Barro I, Maringá/PR.
Contato: 3255-1171/99905-6064
Cooperativa
De Processamento e Comercialização de Vidros - COOPERVIDROS
Endereço: Estrada São Luiz, 2119,
Lote 31 B-A Gleba Ribeirão Pinguim, zona 52, Maringá/PR.
Contato: 98415-3410
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37

Revisar Planos de Manejo e Preservar as APPs
Relação das Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente do
Município:
1. Parque das Perobas * UC 63.438,74 m² Saída Campo Mourão
2. Parque das Palmeiras * UC 61.134,48 m² Jardim Vitória
3. Parque Cinqüentenário * UC 118.125,03 m² Jardim Imperial
4. Parque Alfredo Werner Niffeler UC 104.967,82 m² Vila Morangueira
5. Parque Ecológico do Guayapó * UC 16.205,48 m² Conjunto Parigot de
Souza
6. Parque Sabiá * UC 88.165,41 m² Conjunto Sanenge III
7. Parque Gralha Azul UC 44.236,39 m² Conjunto Thaís
8. Parque Gurucaia UC 192.900 m² Próximo ao aterro
9. Parque Borba Gato * UC 76.540,37 m² Conjunto Inocente Vila Nova Jr.
10. Reserva do Córrego Cleópatra R. Pioneira Maria de Freitas
11. Parque das Grevíleas UC 44.000 m² Zona 5
12. Reserva do Córrego Borba Gato Gleba Patrimônio Maringá
13. Reserva da Rua Diogo Martins Esteves Avenida 22 de Maio
14. Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes APP 37.000m² Zona 5
15. Parque do Ingá (Bosque 1) * APP 473.300m² Área Central
16. Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque 2) * APP 594.400m² Zona 2 e 4
17. Parque da Amizade 302.500 m² Gleba Pinguim
18. Reserva da Rua Deolinda T. Garcia Jardim Montreal
19. Reserva da Nascente do Ribeirão Paiçandu Avenida das Torres TOTAL
1.869.247,65 m² 186,9248 hectares (s)
Abreviaturas: (UC) Unidade de Conservação, (APP) Área de Proteção
Permanente.
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PROPOSTAS
GESTÃO E INOVAÇÃO
A MUDANÇA QUE QUEREMOS PRECISA DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Modernização para uma cidade pode ser a digitalização de um serviço, melhora
na gestão dos contratos (com capacitação de servidores), ou mesmo integração
de sistemas. Nossas propostas para gestão pública municipal para inovação na
gestão, dentro e fora da prefeitura são:

01

Estabelecer gestão por Subprefeitos por bairros e distritos visando ter maior
proximidade da gestão pública com a realidade de cada Bairro;

02

Combate a burocracia - Promover capacitação da equipe de atendimento da
prefeitura, com enfoque em agilizar as demandas da população, reduzindo o
tempo de espera para liberação de obras e alvarás assim como outros
serviços;

03

Elaborar Plano municipal para transição de mandato; reunindo através de
audiências públicas e workshops, lideranças que tenham interesse em
disputar o executivo nas eleições de 2024 para qualificá-las;

04

Implantar Capacitação em Programação nos bairros para inclusão digital;

05

Buscar implantar políticas públicas para consolidar Maringá como Smart
City;
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06

Incentivar construção de um Planetário para observação do Sol, devido à
vantagem territorial de nosso município;

07

Implantar e ampliar Pontos de wi-fi nos Bairros;

08

Buscar simplificar as interfaces de serviços digitais;

09

Centralizar os portais municipais para facilitar o acesso a serviços digitais;

10

Elaborar o Plano Municipal de Inovação e Tecnologia;

11

Seguir agenda GovTech;

12

Buscar mecanismos para mais proteção de dados dos munícipes;

13

Ampliar cobertura de fibra óptica dos sistemas municipais e atuar junto as
empresas de transmissão de dados para ampliar a rede óptica no município;

14

Ter o ID-Card, cartão para rápida identificação do cidadão e integração com
os serviços digitais disponíveis. Podendo usar tecnologia Blockchain para
versão on-line;

15

Fomentar incubadoras, espaços de inovação e a academia para o
desenvolvimento de startups para os serviços públicos e também para as
empresas e cooperativas a fim de torná-las mais competitivas e melhorar
nossa economia;
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16

Implantar o “Clique Saúde” - programa permite ao cidadão encontrar
informações sobre os recursos disponibilizados pela rede pública de saúde na
cidade, como endereço das unidades, exames e consultas disponíveis em cada
uma, medicamentos e períodos de vacinação, além de trazer informações
sobre os principais programas de saúde da prefeitura;

17

Criar um fundo para o Conselho municipal de Inovação (CMCTI) para
incentivar ações que promovam a investidura tecnológica no município;

18

Atuar em conjunto com Confederação Nacional de Municípios (CNM), Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), Associação Brasileira de Municípios (ABM),
Associações de Municípios Estadual ou Regional, Consórcios
Intermunicipais, e os próprios governos Federal e Estadual;

19

Implantar sistemas de Compliance para mais transparência e combate à
corrupção, sem deixar mais burocrático os processos para não prejudicar os
serviços públicos;

20

Fazer audiências públicas e diagnósticos para elaborar uma proposta
equilibrada de Reforma Previdenciária Municipal para podermos abrir
novos concursos e crescer nossa cidade;

21

Buscar equilíbrio financeiro através de Negociação de Tributos e Multas para
não recorrer a empréstimos, e eficiência na gestão fiscal. Alterar quesito de
bonificação dos fiscais, para receberem de acordo com o número de vistorias
realizadas e não por número de multas aplicadas;

22

Revisar e atualizar plano de carreira dos servidores para novas práticas e
tendências;

PLANO DE GOVERNO – ANNÍBAL BIANCHINI – PREFEITURA DE MARINGÁ – PR

65

23

Ter no site da prefeitura o Organograma sempre atualizado;

24

Incluir prova de aptidão ao cargo como requisito de nomeação dos Cargos
Comissionados;

25

Promover a Gestão Participativa, com a participação e acompanhamento da
comunidade nos serviços públicos, fazendo encontros nos bairros com a
população, ouvindo problemas e sugestões;

26

Investir em consultorias especializadas para uma gestão técnica e eficiente;

27

Ranquear a Prefeitura na Great Place to Work - melhor lugar para se
trabalhar;

28

Investir na profissionalização dos integrantes dos conselhos municipais;

29

Compromisso de dar protagonismo ao CODEM, fomentando suas câmaras
técnicas para tomadas de decisão assertivas;

30

Implantar o programa “Maringá + Ação”, uma forma de organizar as
lideranças por bairro, e elaborar soluções práticas de melhorias pelo setor
público;

31

Compromisso em elaborar e seguir com eficiência o PPA - Plano Plurianual,
a LOA - Lei Orçamentária Anual, e a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
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32

Implantar Programa “Prefeitura Sustentável” incentivando os servidores a
aderirem à práticas sustentáveis, desde gerar menos lixo, uso de copos
reutilizáveis, e uso de transportes públicos sustentáveis;

33

Implantar programa “Prefeitura Zero Paper” evitando ao máximo a
utilização de impressos;

34

Implantar Comitê de Monitoramento da LRF - Lei de responsabilidade fiscal;

35

Promover a gestão 4.0 transformando em Painéis de indicadores as
atividades e tarefas a serem realizadas, e ter um eficiente programa de
gerenciamento de projetos e das propostas apresentadas neste plano de
governo;

36

Implantar programa “Memória Viva” criando histórico dos processos em
todos setores, visando o conhecimento de todos os colaboradores;

37

Implantar método PDCA - Planejar, Executar, Avaliar e Corrigir;

38

Melhorar a transparência nos leilões do patrimônio municipal que estão em
desuso ou serão descartados, como: bens, móveis, computadores, madeira de
árvores, etc.;

39

Trabalhar em conjunto com demais prefeitos da região metropolitana,
promovendo o fortalecimento e melhor qualidade de vida para todos;

40

Utilizar a Lei Nº 13.019, de 31 de julho de 2014 para fomentar parcerias com
a sociedade civil organizada;
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41

Gestão eficiente no zelo, conservação e execução referentes a PATRIMÔNIO,
COMPRAS E LOGÍSTICA;

42

Prestação de contas dos primeiros 100 dias de gestão e dos 1000 dias de
gestão da forma mais transparente e inclusiva;

43

Realizar audiências públicas para trazer mais transparência no uso do fundo
do PROCON;

44

Criar espaços para bares, boates e restaurantes em local específico que não
causem perturbação do sossego;

45

Promover a integração de órgãos como: Centro de Inovação, Sebrae,
Universidades, Tecpar, Conselho Municipal de Inovação (CMCTI),
Incubadoras, parques tecnológicos e outros, a fim de fomentar um ambiente
para o desenvolvimento local e o incentivo a novos investidores;

46

Ampliar e incentivar o programa ISS Tecnológico.
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CONCLUSÃO
Maringá precisa resgatar o amor dos pioneiros que trouxeram sonhos para fazer
daqui o lugar ideal para suas famílias e futuras gerações.
Fizemos questão de mapear todos pontos de atuação que queremos promover
melhorias em nossa gestão. Nosso compromisso é com uma gestão técnica.
Vamos adequar o Plano de Governo na fase de transição de mandatos a
capacidade financeira do município e ao PPA.
Agradeço a Deus, minha esposa e família, amigos, em especial ao Nilson Tazinafo
e Luiz Silva que fizeram parte da elaboração desse Plano de Governo e a você que
dedicou tempo lendo nossas propostas para melhorarmos juntos Maringá,
A mudança está em nossas mãos.
Anníbal Bianchini
Candidato a Prefeito de Maringá 2020
http://annibalbianchini.com.br

PLANO DE GOVERNO – ANNÍBAL BIANCHINI – PREFEITURA DE MARINGÁ – PR

69

