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INTRODUÇÃO 
 

 

A apresentação do presente Plano de Governo Municipal possui caráter compulsório e 

está na lista de documentos que o candidato precisa enviar ao TRE (Tribunal Regional 

Eleitoral), assim como a prestação de contas da campanha municipal, dependo desta para sua 

habilitação e participação ao pleito eleitoral (2020/2024). 

Trata-se de ato instituído em 2009 pela Lei n. 9.504/97, que regula as eleições e 

demonstra a necessidade de planejamento prévio, de conhecimento das dificuldades e 

expectativas reais da população que cabe ao futuro chefe do Poder Executivo gerir e 

administrar.  

Atualmente o Brasil, os municípios e os governos estaduais estão passando por crise 

financeira, de gestão, de irregularidades e demais atos que possam caracterizar improbidade 

administrativa. Diante de tantos desmando e desrespeitos para com a população, este governo 

propõe um projeto baseado em parâmetros técnicos e objetivos para impactar a gestão da 

cidade de Maringá de forma positiva, sabe por quê?  

Porque este governo se preocupa em construir creches, em equilibrar receitas 

públicas, em solucionar e encontrar o melhor caminho para investir em obras públicas 

necessárias com o menor gasto possível.  

Sendo este um discurso de campanha realista em que as pessoas que ouvirão as 

propostas vão aceitar de bom grado. Ninguém elege um prefeito para fazer menos do que já 

fez ou do que o antecessor já fez.  

Por isso, foram elaboradas propostas, criativas, que demonstram como vamos fazer 

mais, com menos dinheiro.  

O desafio não é fácil, mas hoje é o único caminho para poder melhorar a vida da 

população maringaense e nesse contexto de crise e realizar um bom governo.  
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PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO PARA MARINGÁ SEGUIR AVANTE 

COM PROSPERIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 
 

 

Será uma gestão comprometida com a população contemplando compromissos 

programáticos que fundamentam a sua constituição, apresento as diretrizes para a construção 

coletiva do Plano de Governo compreendida entre 2021 e 2024.  

Convidaremos membros da equipe técnica e dos setores da sociedade civil organizada, 

para efetivamente compor essas propostas para o programa de governo eficiente, moral, 

honesto e garantidor de boas práticas no município de Maringá. 

Este importante momento de discussões públicas, dos diversos seguimentos 

populares, (econômica, religiosa, saúde pública, entre outras), de pluralidade das opiniões e 

interesses e, por conseguinte, de pactuação de um contrato social, é parte do esforço da 

Coligação para fortalecer a democracia e a cidadania, construindo um ambiente favorável, no 

qual todos os cidadãos possam: participar, formular, exprimir e ter preferências igualmente 

consideradas na conduta deste governo municipal. 

Queremos construir um governo responsável e inclusivo; que apresente projetos 

factíveis; que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito do município, pois 

é neste espaço territorial que os indivíduos de fato agem, vivem e convivem. 

Neste documento encontram-se propostas que tornarão possível alcançar o objetivo de 

continuar melhorando a saúde, educação, saneamento básico, mobilidade e acessibilidade 

urbana, limpeza e arborização, segurança, cultura, meio ambiente, habitação, qualificação, 

trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o enfrentamento sobre a problemática 

das drogas. 

Este plano de governo pretende, ao mesmo tempo, indicar as metas, os recursos e os 

mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas resultantes da participação 

ativa dos cidadãos. Portanto, este documento é apenas o primeiro ato, esperamos que ao 

longo da caminhada em direção ao futuro de oportunidades, prosperidade e felicidade para a 

cidade de Maringá. 
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Rogério Calazans (Costa Rica, 25 de agosto de 1978) é advogado, assessor jurídico, 

palestrante e professor de direito constitucional e administrativo. 

 

Biografia 
 

Vida pessoal 

 

Nascido em Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, em 25 de agosto de 1978, é 

filho de Valter Calisto (pedreiro) e de Anirce Marta Silva (professora de educação infantil). 

Graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) em 2002. Durante a 

graduação foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UEM de 1999 até 

2002. E ainda presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito da UEM (2001). Possui 

pós-graduação em Direito do Estado (2003) pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Casado desde 23 de maio de 2009 com Vanessa Calazans, com quem tem dois filhos, 

Natan e Josué. 

Participa como pastor da Igreja Evangélica Presbiteriana Renovada 10a. 

É preletor da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno (Adhonep). 

 

Carreira Jurídica 
 

Iniciou na carreira jurídica em advocacia no ano de 2003. Possui escritório em 

Maringá desde 2003.  

Trabalhou como Procurador geral na Prefeitura Municipal de Atalaia (PR) de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2014. 

Trabalhou como Superintendente do PROCON no município de Maringá de 23 de 

janeiro de 2017 a março de 2018. 

 

Carreira Política 
 

Foi candidato vereador nas eleições do ano de 2012, na qual fez 880 votos. Foi 

suplente de candidato a vereador em 2016. 

Atualmente encontra-se filiado Partido Avante de Maringá, assumindo como Primeiro 

Vice-Presidente e atual candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Maringá. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

 

O Município de Maringá está localizado na região noroeste do Estado do Paraná, 

contemplando região fortemente pautada pelo agronegócio. 

 

 
Imagem: IBGE Cidades 

1.1. História 
 

O povoamento da área compreendida pelo atual município de Maringá iniciou-se por 

volta de 1938, mas foi apenas a partir dos primeiros anos da década de 40, que começaram a 

serem erguidas as primeiras edificações propriamente urbanas na localidade conhecida mais 

tarde por Maringá Velho. Eram umas poucas e bastante rústicas construções de madeira de 

cunho provisório. Destinavam-se fundamentalmente, organizar na região um polo mínimo 

para o assentamento dos numerosos migrantes que afluíam para essa nova terra
1
. 

Nossos pioneiros chegavam em caravanas procedentes de vários estados do Brasil, 

organizadas pela CMNP - Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em sua maioria 

colonos paulistas, mineiros e nordestinos. Os anos de 1947 e 1949 foram os que mais 

chegaram famílias. No pequeno núcleo urbano que surgia, concentravam-se as atividades de 

compra e venda de terras, as negociações entre proprietários, hospedagem de colonos recém 

chegados e algumas práticas ínfimas de comércio varejista. 

O local funcionava também como pousada para aqueles que se embrenhavam mato 

adentro, no rumo desconhecido das barrancas do Rio Ivaí. A CMNP responsabilizou-se pela 

venda das terras e lotes, além da construção de estradas e implantação de núcleos urbanos. O 

traçado urbanístico da pequena aldeia refletia os elementos de provisoriedade do 

assentamento. Eram logradouros irregulares, sem infraestrutura e escoamento, iluminação ou 

                                                           
1
 BRASIL, Prefeitura Municipal de Maringá. Ano 2013. Disponível em: http://www2.maringa.pr.gov.br. Acesso 

em: maio 2020. 
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água corrente. Deve-se observar, que desde muito cedo aquele centro pioneiro multiplicou 

suas funções conforme avançava a ocupação da região. 

O Maringá Velho deixava de ser apenas uma área central para desbravamento e 

tornava-se um local para onde os colonos convergiam a fim de receber notícias e 

correspondências, fazer compras e estabelecer a primitiva rede local de comunicações. 

O topônimo deve-se à Companhia Norte do Paraná que ao demarcar a região, 

nomeava os rios e córregos e esses é que davam nomes às futuras cidades. Um dos córregos 

encontrados recebeu o nome de Maringá. Nome dado por Raul da Silva, na época, chefe do 

escritório de vendas da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em Mandaguari, 

provavelmente inspirado na canção de Joubert de Carvalho. O nome desse córrego passou ser 

o nome da futura cidade. 

Assim, Maringá recebeu o nome da canção, que por sua vez também tem sua história. 

Morava na cidade de Pombal, interior da Paraíba, numa ruazinha coberta por ingazeiros, uma 

linda cabocla de nome Maria do Ingá. Era filha de retirantes nordestinos, dona de uma beleza 

encantadora, de corpo bem feito, pele morena, olhos e cabelos negros.  

Um dia, uma seca inclemente, levou a linda Maria, deixando o político Rui Carneiro 

desolado de tristeza. Bairrista como todo nordestino, Rui pediu ao amigo Joubert de 

Carvalho, que fizesse uma música que exaltasse a mulher amada e sua terra natal. Na fusão 

das palavras de Maria mais Ingá, surgiu Maringá, dando origem a Canção 'Maringá, 

Maringá', que por volta de 1935, estourava nas paradas de sucesso. 
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1.2. Formação Administrativa 
 

Distrito criado com a denominação de Maringá, pela Lei nº 2, de 11-10-1947, 

subordinado ao município de Mandaguari
2
. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Maringá, figura no 

município de Mandaguari. Elevado à categoria de município com a denominação de Maringá, 

pela Lei Estadual n.º 790, de 14-11-1951, desmembrado de Mandaguari. Sede no atual 

distrito de Maringá (ex-povoado). Constituído de 2 distritos: Maringá e Floriano, criado pela 

mesma lei acima citada. Instalado em 14-12-1952. 

Pela Lei Municipal n.º 45, de 09-12-1953, é criado o distrito de Ivatuba (ex-povoado), 

com terras desmembradas do distrito de Floriano e anexado ao município de Maringá. Em 

divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Maringá, 

Floriano e Ivatuba. 

Pela Lei Estadual n.º 4.245, de 25-07-1960, desmembra do município de Maringá o 

distrito de Ivatuba. Elevado à categoria de município com a denominação de Ivatuva. Em 

divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Maringá e 

Floriano. 

Pela Lei Municipal n.º 68, de 28-02-1967, é criado o distrito de Iguatemi e anexado ao 

município de Maringá. Pela Lei Estadual n.º 5.604, de 27-07-1967, é criado o distrito de 

Esperança e anexado ao município de Maringá. Pelo Acórdão do Tribunal de Justiça, é 

extinto o distrito de Esperança, sendo seu território anexado ao distrito sede do município de 

Maringá. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 3 distritos: 

Maringá, Floriano e Iguatemi. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 BRASIL, Prefeitura Municipal de Maringá. Ano 2013. Disponível em: http://www2.maringa.pr.gov.br. Acesso 

em: maio 2020. 
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2. EDUCAÇÃO 
 

 
Fonte: Notícias de Maringá. Vivian Silva: Imagem sala de aula Escola Municipal. Disponível em:  

https://radiomaringa.com.br/noticia/637731/educacao-de-maringa-inicia-o-ano-letivo-alinhada-a-nova-

base-nacional-comum-curricular. Acesso: 20 jun. 2020. 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30:  

Art. 30. Compete aos Municípios (...) 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental Isso significa que, de acordo com a Constituição, 

toda a organização da Educação pré-escolar e do ensino 

fundamental é de competência do município, que poderá conter 

com apoio técnico e financeiro da União e do Estado para exercer 

essa atribuição.  

 

Isso não impede que estados e união também mantenham instituições próprias nestes 

níveis de ensino, ou ainda que os municípios possam manter instituições escolares para os 

demais níveis, mas os mesmos não possuem esta obrigação. 

 

2.2. COMPETÊNCIAS RELATIVAS À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

MARINGÁ 
 

Os princípios que devem reger o sistema educacional estão previstos na íntegra nos 

Artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988, valendo-se da sua leitura complementar 

para que o direito à promoção da educação e o dever de como aplicar na prática se justifica.  

É a Lei 9.394 de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que 

irá explicar melhor o que está estabelecido na Constituição, isso é, quais os papeis esperados 

do município com relação à educação pré-escolar e ao ensino fundamental.  

https://radiomaringa.com.br/noticia/637731/educacao-de-maringa-inicia-o-ano-letivo-alinhada-a-nova-base-nacional-comum-curricular
https://radiomaringa.com.br/noticia/637731/educacao-de-maringa-inicia-o-ano-letivo-alinhada-a-nova-base-nacional-comum-curricular
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Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:  

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e 

planos educacionais da União e dos Estados;  

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;  

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 

seu sistema de ensino;  

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 

níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 

as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se 

integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um 

sistema único de educação básica.  

 

Desse modo, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e será 

oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em 

pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Suas diretrizes 

norteadoras, os currículos e os conteúdos mínimos são definidos conjuntamente por União, 

Estados e Município
3
. 

Os municípios devem estar atentos a alguns pontos para a devida prestação dos 

serviços educacionais de sua competência:  

 

Deverá ser oferecida Educação Especial desde a educação infantil 

para aqueles que dela necessitem; Deverá ser oferecida educação 

para jovens e adultos que não estejam suficientemente 

escolarizados, em conjunto com Estado e União. Deverão ser 

realizados programas de capacitação para todos os professores em 

exercício. Deverão ser anualmente recenseadas as crianças e 

adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que 

não concluíram a educação básica
4
.  

 

Assim, ressalta-se a gigantesca importância em termos de disponibilidade de vagas e 

qualidade no ensino, os quais posteriormente serão analisados e demonstrados que atuam de 

forma ineficaz a presentes gestão. 

 

                                                           
3
 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília, DF: 

MEC/SEF, 1997. 
4
 Idem cit. 3 
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2.3. PRINCIPAIS DESAFIOS   
 

Os principais desafios constantes ao Governo Calazans, buscam atuar na promoção de 

uma educação de qualidade. Buscar o financiamento da educação, considerado com 

investimento e não como gasto. Atender a demanda por uma melhor remuneração aos 

professores.  

Atender prioritariamente aos alunos que necessitam de transporte escolar, bem como, 

em suas áreas rurais e das comunidades. 

Fornecer alimentação escolar adequada e balanceada, devendo ser uma alimentação 

fresca e nutritiva. O repasse federal para a alimentação escolar é feito em valor determinado 

por aluno e por dia, e este recurso deverá ser bem gerenciado.  

A compra dos alimentos deverá beneficiar e priorizar o pequeno agricultor familiar 

em toda sua base de sustentabilidade e segurança alimentar escolar. 

 

1.3. REALIZANDO DIAGNÓSTICO DO ENSINO PÚBLICO EM MARINGÁ 
 

 Para construção de um plano de governo que tenha propostas coerentes, devem ser 

feitos diagnósticos sobre a situação atual do município, para só então se fazer propostas que 

sejam, simultaneamente, realistas e desafiadoras.  

A sugestão é de que o diagnóstico tenha por base sempre o desafio identificado, nesse 

sentido, buscou-se para fundamentar para este projeto, a pesquisa com estudos publicados 

pela Universidade Estadual de Maringá-UEM, que demonstram por meio de evidencias 

científicas as falhas ao sistema educacional público maringaense. 

Assim, são pontos a diagnosticar no que tange à educação:  

 

 Financiamento da educação com o não atendimento ao salário dos professores 

no município, adequação ao piso nacional com a possibilidade de ajustes pelo 

município que restam inexistentes; 

 Atendimento das demandas e reinvindicações dos profissionais da educação e 

dos professores da rede municipal, que deixam de ser atendidas pela atual 

gestão; 

 Inexiste objeto de transparência demonstrativa da aplicabilidade para as fontes 

de recursos federais, estaduais ou recursos próprios do município. 
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Sobre a qualidade do Ensino, deve-se levar em conta os instrumentos educacionais 

nos sistemas nacionais de avaliação: IDEB, Prova Brasil, Censo Escolar, etc.  

Nesse sentido, observa-se segundo Pereira e Calsa (2010)
5
, que ainda parece faltar nas 

escolas a percepção de que a psicomotricidade é uma atividade essencial para o 

desenvolvimento infantil. Diante desse contexto, muitos pesquisadores têm buscado 

atividades que possam ser usadas na escola e que tenham resultados satisfatórios tanto para a 

formação motora como para a alfabetização da criança. 

Levando em consideração tais aspectos, a Universidade Estadual de Maringá – UEM, 

por meio de pesquisa demonstrou resultados em nível de pós-graduação (mestrado) da cujo 

objetivo foi o de verificar a influência de intervenção pedagógica de caráter construtivista 

com ênfase na área psicomotora e tomada de consciência da ação sobre a ampliação de 

conceitos topológicos de crianças de 4 a 5 anos da Educação Infantil de Maringá. 

Os dados coletados e analisados ao trabalho citado confirmam a hipótese do estudo de 

que os alunos com desempenho insatisfatório em noções topológicas, ao serem submetidos à 

intervenção pedagógica de caráter construtivista, envolvendo a tomada de consciência e 

desenvolvimento psicomotor, mais especificamente, esquema corporal e coordenação espaço-

temporal, podem obter ampliação de seu domínio nessas áreas.  

 

“Dados coletados e analisados ao 

trabalho citado confirmam a hipótese 

do estudo de que os alunos com 

desempenho insatisfatório em noções 

topológicas”. 

 

Durante o processo de intervenção pedagógica, buscou-se desenvolver a tomada de 

consciência dos sujeitos sobre seu pensamento e ações com o corpo (antes, durante e depois 

da intervenção pedagógica) mediante a adaptação do método clínico piagetiano (1987)
6
. 

                                                           
5
 PEREIRA Lilian Alves e CALSA, Geiva Carolina.  Prevenção de Dificuldades na Construção do Espaço 

Topológico por Meio de Intervenção Pedagógica com Ênfase na Área Psicomotora e Tomada de Consciência 

com Alunos Da Educação Infantil de Maringá.  
6
 PIAGET, Jean. A representação do mundo na criança. Rio de Janeiro: Record, 1987. 
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Os dados obtidos na pesquisa demonstraram atraso do desenvolvimento do desenho 

humano em relação ao esperado para a faixa etária, conforme já antecipado pela literatura 

consultada (LUQUET, 1979)
7
. A pesquisa buscou elaborar, desenvolver, acompanhar e 

avaliar um processo de intervenção pedagógica preventiva com crianças da Educação Infantil 

com idade entre 4 e 5 anos do município de Maringá.  

 

1.4. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 - 2024 
 

Um dos fundamentos desta gestão é a “Escola Sem Partido”, pois trata-se de uma 

questão muito mal interpretada por conta da ideologia de esquerda que dominou o nosso País. 

Tendo em vista um processo de verdadeira defesa da democracia o projeto visa apenas 

garantir ao aluno a garantia de conhecimento, que o professor crie a possibilidade de debate 

com plenitude do conhecimento. O que o professor não deve é ensinar apenas uma linha 

ideológica considerada como uma verdade fática. Deve ensinar as várias hipóteses 

ideológicas, com estudo dos fatos e das bases de todas as teorias.  

 

“O que o professor não deve é ensinar 

apenas uma linha ideológica 

considerada como uma verdade fática”. 

 

A escola necessita ensinar ao aluno todas as hipóteses para que ele possa analisar e 

optar sobre a que lhe considerar melhor conclusão, ou seja, de nada influencia em sua 

decisão, havendo apenas o cumprimento da a democracia no ensino e o conhecimento em sua 

forma integral. 

Perante a qualidade Educacional, conforme dados do IBGE Cidades, verifica-se que 

as taxas e índices referenciados em Maringá são bons, contudo, ainda falta garantir acesso e 

qualidade ao ensino municipal. Desse modo, vamos traçar como meta a escolarização de 

100% das crianças e jovens de 6 a 14 anos de idade. Vamos buscar aumentar o IDEB até 9,9 

sempre focando na qualidade do ensino e aprendizagem.  

                                                           
7
 LUQUET, Georges Henri. O desenho infantil. Porto: Livraria Civilização, 1979. 
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              Imagem: IBGE Cidades 

 

A educação deve ser para a vida! Vamos cuidar das pessoas, pois uma pessoa que não 

possui uma base de sustentação familiar ela terá muita dificuldade em ser um bom aluno. 

Assim, vamos implantar a “LEI SÉRGIO HARFOUCHE” que dispõe sobre a 

implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente 

escolar na rede pública municipal, conforme trecho: 

 

Art. 1 - Ficam os estabelecimentos da rede municipal de ensino 

obrigados a executar a aplicação de atividades com fins 

educativos como penalidade posterior à advertência verbal ou 

escrita aos alunos que causarem danos no ambiente escolar. 

§ 1º - As atividades com fins educativos são: 

I- PAE (prática de ação educacional); 

II- MAE (manutenção ambiental escolar). 

 

§ 2º - As atividades com fins educativos deverão ocorrer mediante 

a prática de preservação ambiental, a reparação de danos ou a 

realização de atividade extracurricular, através de registro da 

ocorrência escolar com lavratura de termo de compromisso, 

constando a presença e a anuência dos pais ou responsável legal, 

em obediência ao disposto no art. 1.634, incisos, I, II e VII do 

Código Civil. 

 

O conservadorismo é a favor da vida, da “família”, do bem comum, da preservação da 

humanidade e dos costumes estabelecidos que dão sentido à realidade mais imediata e 

material, apelando ao mesmo tempo à ordem e à mudança. Não requisita um pensamento 

homogêneo e uniforme: no interior de um pensamento conservador é possível encontrar 
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diferentes posicionamentos em convivência e uma absorção do ethos político, econômico e 

cultural dominante através do qual o conservadorismo se constitui e se adapta
8
. 

Sobre a educação relativa à igualdade de gênero, não deverá haver um 

posicionamento incentivando uma ideologia deturpada disseminada por uma concepção de 

que a família deve ser excluída desse ensinamento, de que a família não pode educar seu 

filho.  

Para isso, a valorização familiar e indispensável! Também é preciso desenvolver a 

capacidade de dialogar de forma civilizada com quem pensa diferente, a fim de superar as 

diferenças. Nesse debate também é importante à participação ativa de pessoas e setores de 

“meio de campo”, inclusive do mundo acadêmico e das religiões, que possam contribuir com 

posicionamentos que apontem para a moderação dos extremismos e a convivência harmônica 

com as diferenças. 

Nossa gestão pública será pautada no respeito à família maringaense, em seus valores, 

em suas crenças, em sua religião, com uma gestão pública que incentive o diálogo familiar e 

a educação de gênero advinda da educação familiar, sem intervenção de terceiros que 

instigam crianças a sexualização precoce. 

 

“Respeito à família maringaense, em 

seus valores, em suas crenças, em sua 

religião, com uma gestão pública que 

incentive o diálogo familiar (...)” 

 

Nesse sentido, teremos uma gestão educacional voltada para proteção e valorização da 

família, com inclusão participativa, agregando participação dos pais na escola, 

proporcionando integração e valorização dos professores e principalmente criando um 

sistema de qualidade para todos os nossos alunos e alunas de Maringá. 

 

 

 

                                                           
8
 FERREIRA, Guilherme Gomes.  Conservadorismo, fortalecimento da extrema-direita e a agenda da 

diversidade sexual e de gênero no Brasil contemporâneo. Disponível em:  

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/7536/Conservadorismo. Acesso em 12. ago. 2020. 

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/7536/Conservadorismo
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3. SAÚDE 
 

 

 
Fonte: Airton Dala Bernardino. Captura da imagem: nov. 2017 

  

3.1. QUAIS AS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO?  
 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Art. 30. Compete aos 

Municípios ... VII -prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população.  

Isso significa que, de acordo com a Constituição, é possível interpretar que os serviços 

de atendimento à saúde ocorrem em território local, e que poderá conter a cooperação técnica 

e financeira da União e do Estado para exercer essa atribuição. Isso não impede que estados e 

a União mantenham instituições hospitalares próprias em nível local. É a Lei 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, além de apontar sobre a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes a cada ente federado.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é, de acordo com a Lei supracitada, um conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por instituições federais, estaduais e municipais, seja da 

administração direta, indireta ou das Fundações mantidas pelo Poder Público.  
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Neste Sistema também estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.  

De acordo com esta legislação a iniciativa privada pode vir a participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 

3.2. Dados Saúde Maringá 
 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.08 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 179 de 399 e 339 de 399, respectivamente. Quando 

comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3120 de 5570 e 4284 de 5570, 

respectivamente
9
. 

 

  
Fonte: IBGE Cidades 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/39/30279?tipo=ranking.  

Acesso em 12 ago. 2020 
 

Observa-se que Maringá pode alcançar uma redução muito maior da mortalidade infantil 

saindo do parâmetro de um ranking 179
o 

a nível de Estado com melhorias no atendimento pré natal, 

com incentivo aos partos humanizados, bem como, o atendimento com a devida atenção ao 

procedimento de cesariana adequado e temporal que não prejudique a gestante e o recém nascido.  

                                                           
9
 IBGE Cidades. Saúde Maringá. Mortalidade Infantil – Leitos hospitalares. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/39/30279?tipo=ranking. Acesso em 12 ago. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/39/30279?tipo=ranking
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Perante a questão ligada aos equipamentos e números de leitos, é gritante a diferença existente 

entre a rede pública e a rede privada (271 leitos públicos x 1,088 leitos privados), ou seja, o 

Municípios não investe em sistema hospitalar próprio, pois financia leitos privados, com restrições de 

tratamento e condições dignas aos pacientes. 

Os equipamentos também assumem um papel de comprovada ineficiência das atuais gestões, 

pois refletem a insignificância e a representatividade das demoras em filas para exames 

especializados. Vejamos o quadro representativo de equipamentos. 

 

Fonte: IBGE Cidades 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/39/30279?tipo=ranking.  

Acesso em 12 ago. 2020 
 

Em todo o Município de Maringá, segundo o IBGE (2017), há somente um aparelho para 

densitometria óssea, trata-se de um exame bastante simples e rápido, que baseado na dupla emissão de 

raios X, permite a avaliação da densidade mineral do osso. Dessa maneira, é possível verificar a 

quantidade de massa óssea, possibilitando o diagnóstico precoce e o tratamento da osteoporose — 

além de viabilizar a avaliação do risco de fratura. 

 

“A questão ligada aos equipamentos e 

números de leitos, é gritante a diferença 

existente entre a rede pública e a rede 

privada (271 leitos públicos x 1,088 

leitos privados)”. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/39/30279?tipo=ranking
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A densitometria óssea utiliza equipamentos modernos, sendo o método mais utilizado para 

investigar a perda de massa óssea. Ela é feita com um tipo especial de raio-x — o DXA (Dual-Energy 

X-ray Absorptiometry). No entanto, a radiação emitida é muito baixa, cerca de 10 vezes menor do que 

uma radiografia convencional. 

Enquanto o raio-x detecta a osteoporose apenas a partir de uma perda superior a 30%, a 

densitometria óssea consegue diagnosticar o problema logo no início. Isso é fundamental para se fazer 

um tratamento bem-sucedido e evitar que a doença evolua
10

. 

 

3.3. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 - 2024 
 

Investimento e prioridade para terapias alternativas. Não haverá somente atendimento básico, 

mais sim uma transformação voltada para o incentivo às terapias alternativas.  

De fato, em nosso país, precisamos desenvolver a cultura da prevenção da saúde. Cuidar, 

evitar e tratar da saúde, antes da doença aparecer ou se instalar no corpo. Realmente, a prevenção 

continua sendo o melhor remédio
11

. 

Que, essas novas terapias, no SUS, sejam bem viabilizadas, para que mais e mais pessoas 

possam usufruir de seus benefícios e prevenir, em vez de remediar! O Ministério da Saúde já 

regulamentou as terapias alternativas e onde houve a implementação os resultados foram fantásticos. 

 

“Vamos transformar Maringá no maior 

polo do Brasil em especialidade de 

terapias alternativas, a gestão irá 

preocupar-se em não cuidar apenas da 

doença, mas sim, cuidar da pessoa em 

sua integralidade, isso inclui a sua 

                                                           
10

 MAIS LAUDO. Densitometria óssea. Disponível em: https://maislaudo.com.br/blog/densitometria-ossea-

como-esse-exame-e-feito-e-para-que-serve/. Acesso em: 02 ago. 2020. 
11

 IBRATE - Instituto Brasileiro de Therapias e Ensino. As novas terapias alternativas oferecidas pelo SUS 

agora são 29. Disponível em: https://www.ibrate.edu.br/as-novas-terapias-alternativas-oferecidas-pelo-sus-

agora-sao-29/. Acesso em 10 ago. 2020. 

https://maislaudo.com.br/blog/densitometria-ossea-como-esse-exame-e-feito-e-para-que-serve/
https://maislaudo.com.br/blog/densitometria-ossea-como-esse-exame-e-feito-e-para-que-serve/
https://www.ibrate.edu.br/as-novas-terapias-alternativas-oferecidas-pelo-sus-agora-sao-29/
https://www.ibrate.edu.br/as-novas-terapias-alternativas-oferecidas-pelo-sus-agora-sao-29/
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saúde emocional, física e em todos os 

aspectos da vida”. 

 

Foram apresentados mais de 900 trabalhos científicos e relatos de experiências do SUS no 

Brasil, e também em outros países. Essas medidas e ações implantadas pelo Ministério da Saúde, 

voltadas à inclusão de práticas terapêuticas alternativas, trazem diretrizes gerais para a incorporação 

delas nos serviços de saúde pública. 

Em cada município, será de competência do gestor municipal elaborar as normas para 

inserção da PNPIC (Política Nacional de Prática Integrativas e Complementares), em sua rede 

municipal de saúde. Através dos recursos do Piso da Atenção Básica (PAB), repassados para cada 

município implantar as PICS, o gestor municipal fará a sua inserção, de acordo com o que considerar 

prioridade do seu município. Estados e municípios podem instituir sua própria política, levando em 

conta as necessidades locais, sua rede de saúde e processos de trabalho dos profissionais envolvidos 

no atendimento público de saúde.  

Estes tratamentos abrangem recursos terapêuticos e alternativos, baseados em conhecimentos 

tradicionais, e até milenares, que contribuem para prevenção e cura de diversas doenças. Desde 2006, 

já eram oferecidos pelo SUS os tratamentos de acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e 

termalismo. 

Em 2017, foram incluídas 14 práticas: arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, 

meditação, musicoterapia, naturoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, 

terapia comunitária integrativa e ioga. De acordo com a nova inclusão de 10 Práticas Integrativas de 

Saúde (PICS) agora, somam-se à lista a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, 

cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais.  

Com inclusão dessas práticas, o SUS passa à oferecer 29 procedimentos terapêuticos à 

população e Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Vamos transformar Maringá no maior polo do Brasil em especialidade de terapias 

alternativas, a gestão irá preocupar-se em não cuidar apenas da doença, mas sim, cuidar da pessoa em 

sua integralidade, isso inclui a sua saúde emocional, física e em todos os aspectos da vida. 
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4. SEGURANÇA 
 

 
Fonte: www.consegmaringa.org 

 

 
De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado 

brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os 

governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, 

bem como a preservação da ordem pública. Tais ações se dão através das diversas polícias, como a 

rodoviária federal, a polícia civil, a polícia militar e também o corpo de bombeiros
12

. 

Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o 

compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. Veja o que cada uma dessas esferas 

pode fazer: 

Governo Federal: O governo federal é responsável por executar o policiamento das 

fronteiras e combater o tráfico internacional e interestadual de drogas. É também a União quem 

realiza o patrulhamento das rodovias federais.  

Governos Estaduais: Os governos estaduais e do Distrito Federal são responsáveis pelo 

policiamento ostensivo, aquele que produz na população uma percepção de segurança. Cabe aos 

estados a manutenção e organização das polícias Militar e Civil, assim como dos outros órgãos que 

investigam os crimes comuns. 

Governos Municipais: Por sua vez, o governo municipal pode desenvolver ações de 

prevenção à violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e 

câmeras. Além disso, também pode criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e 

instalações. Uma boa manutenção da cidade contribui para a inibição da criminalidade. Quando a 

                                                           
12

 RIBEIRO, Ludmila – Carta Capital. SEGURANÇA PÚBLICA: O QUE É RESPONSABILIDADE DO 

MUNICÍPIO? Disponível em: https://www.politize.com.br/seguranca-publica-no-municipio/. Acesso em: 08 

ago. 2020. 

https://www.politize.com.br/seguranca-publica-no-municipio/
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administração municipal investe em iluminação e em uma boa pavimentação das ruas, por exemplo, 

tem-se uma diminuição na ocorrência de assaltos. 

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte da organização administrativa. Por isso, a 

gestão em cada esfera política é responsabilidade dos chefes do executivo, ou seja, do Presidente, dos 

governadores e dos prefeitos. 

4.1. MAS COMO O MUNICÍPIO PODE INVESTIR EM SEGURANÇA? 
 

Como explica Ludmila Ribeiro
13

, antes de implementar ações para melhorar a segurança da 

cidade, o governo municipal deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade em seu 

município. Assim, cada município deve realizar um diagnóstico da situação em que se encontra a 

segurança pública. Afinal, para resolver um problema é preciso primeiro conhecê-lo. 

Logo que o diagnóstico for realizado e a gestão municipal tiver um bom conhecimento dos 

problemas de segurança da cidade, cabe a estes gestores a elaboração de um Plano Municipal de 

Segurança Pública, cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança 

Pública. Com a criação dessas instâncias, o município pode planejar, implementar, monitorar e avaliar 

projetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de insegurança dos seus 

cidadãos. 

 

“Antes de implementar ações para 

melhorar a segurança da cidade, o 

governo municipal deve compreender 

como funciona a dinâmica da 

criminalidade em seu município”. 

 

Além disso, o município pode criar uma Guarda Municipal, que tem como principal função 

proteger o patrimônio público da cidade. Mas desde a aprovação da lei nº 13.022/2014 às atribuições 

da Guarda Municipal passaram a ir muito além do que simplesmente proteger o patrimônio público. 

                                                           
13

 RIBEIRO, Ludmila – Carta Capital. SEGURANÇA PÚBLICA: O QUE É RESPONSABILIDADE DO 

MUNICÍPIO? Disponível em: https://www.politize.com.br/seguranca-publica-no-municipio/. Acesso em: 08 

ago. 2020. 

 

https://www.politize.com.br/seguranca-publica-no-municipio/
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Em algumas cidades, a guarda municipal orienta o trânsito, faz patrulhamento em áreas 

comerciais e rondas nas escolas, além de reforçar o trabalho da polícia. A presença da Guarda 

Municipal tende a evitar a ocorrência de crimes, contribuindo para que os moradores se sintam mais 

seguros. 

 

4.2. MUNICÍPIO DEVE ATUAR NA PREVENÇÃO 
 

Para combater a criminalidade, os governos podem fazer mais do que simplesmente investir 

em ações repressivas. Hoje, ela também pode ser contida através da prevenção e da cidadania. Para 

isso, a prefeitura pode desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, 

principalmente, as crianças e os adolescentes. Algumas destas ações podem ser: 

 Programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração 

de medidas que visem a redução das ações violentas; 

 A criação de programas de profissionalização e lazer, com o 

objetivo de ocupar os jovens no período extraclasse evitando, dessa forma, o seu 

envolvimento com atividades ilícitas; 

 Programas direcionados aos menores infratores para diminuir a 

chance de eles cometerem um novo crime. 

 

4.3. SOCIEDADE CIVIL TAMBÉM DEVE PARTICIPAR 
 

Outra forma de o município melhorar a segurança é envolvendo a sociedade civil na discussão 

dos problemas. Afinal, quem melhor para discutir a segurança pública do que quem é mais 

influenciado por ela? Para isso, o município pode seguir dois caminhos: 

 

1) Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep’s): Estes conselhos são 

canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela segurança pública no âmbito 

local. É através deles que a população pode discutir com as autoridades os problemas que mais 

causam insegurança no seu bairro ou cidade. 

 

No Consep, os gestores das organizações policiais devem ouvir as questões apresentadas, 

adotar as providências necessárias para a solução dentro da sua esfera de competência ou encaminhar 

a quem possa resolvê-las, além de apresentar os resultados das ações. 

A principal vantagem dos conselhos é conhecer os problemas de cada localidade pela ótica 

dos moradores. O diagnóstico dos problemas, com mais precisão e construído por moradores e 
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gestores, permite um melhor desenvolvimento de ações voltadas para o controle da violência e da 

criminalidade. 

 

2) Fóruns Municipais de Segurança Pública: Os Fóruns Municipais também atuam como 

um canal de comunicação entre a população e agências responsáveis pela segurança. Nele, são 

analisadas e discutidas estratégias de atuação em determinada região. O principal objetivo do fórum é 

a construção de uma política municipal preventiva na segurança pública. 

 

Nas discussões, são identificadas as demandas da população, métodos de ações preventivas e 

resultados pretendidos. Essa ação participativa legitima a tomada de decisão e orienta a adoção de 

medidas que realmente atendam ao interesse público. 

 

3) Os Gabinetes de Gestão Integrada (GGIM) 

São instâncias que viabilizam o desenvolvimento de ações de prevenção e repressão ao crime 

de forma integrada entre as polícias, o Judiciário, o Ministério Público, o sistema de cumprimento de 

penas privativas de liberdade e medidas sócio-educativas. 

 

Juntos, estes órgãos discutem a dinâmica da criminalidade, elaboram um plano de ação 

integrado, reformulam novas estratégias, entre outros. Previstos pela lei 11.707 de 2008, estes 

gabinetes são um instrumento para apoiar municípios na gestão do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (Pronasci). 

 

“(...) os GGIMs contam com um 

Observatório de Segurança Pública 

que, em parceria com centros de ensino, 

elabora os melhores mecanismos para 

enfrentar os problemas de segurança 

pública da cidade.” 

 

Em sua estrutura, os GGIMs contam com um Observatório de Segurança Pública que, em 

parceria com centros de ensino, elabora os melhores mecanismos para enfrentar os problemas de 

segurança pública da cidade; a central de videomonitoramento, que monitora os principais pontos da 
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cidade e mapeia as zonas de violência; a central de teleatendimento, por onde a comunidade pode 

realizar denúncias anônimas através do disque-denúncia; e por último, um espaço multidisciplinar de 

prevenção, responsável pela criação de programas de prevenção e combate ao crime. 

Todas estas iniciativas podem ser criadas pelo seu município para melhorar a segurança da 

sua cidade. Descubra se a sua cidade já possui estas instâncias e lembre-se, você pode participar 

diretamente de algumas delas. Se a sua cidade ainda não criou estas iniciativas, cobre dos candidatos 

nesta eleição. Um bom prefeito se preocupa com a redução do crime, o aumento da sensação de 

segurança e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida na localidade. 

 

4.4. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 - 2024 
 

Segurança deve ser efetiva, pois é inadmissível um comércio na Avenida Brasil em 

Maringá chega a sofrer 16 assaltos por ano. 

Haverá investimento pesado e qualificação da guarda municipal, implementando 

alternativas simples, porém eficazes no combate a criminalidade, com tecnologia de ponta, 

tais como: 

 Criação de Centros Integrados de Inteligência; 

 Sistema de Monitoramento por Drones; 

 Patinetes específicos de uso policial; 

 Integração de tecnologia para Guarda Municipal. 

 

Explica-se inteligência nessa explanação, como a análise e formação de banco de 

dados sobre informações coletadas em campo, seja através de operações diárias de 

fiscalização e levantamento, ou aquelas obtidas remotamente através da tecnologia 

disponível. 

 

“(...) na Avenida Brasil em Maringá 

chega a sofrer 16 assaltos por ano.” 

 

Explica-se tecnologia no presente caso, como a criação CENTROS INTEGRADOS 

DE INTELIGÊNCIA, baseados na formação de bancos de dados obtidos por coleta, 

tratamento, monitoramento e análise de dados produzidos pelos diversos órgãos envolvidos.  
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O uso de câmeras de alta resolução instaladas no interior e entorno das áreas de 

preservação e de câmeras móveis instaladas em drones e nos veículos ligados às atividades 

do parque e linkadas a estes Centros, bem como a INTEGRAÇÃO de câmeras locais ou no 

entorno, sejam em imóveis pertencentes ao Estado ou de outros órgãos - federais, municipais 

ou privadas, que poderão permitir que os dados sejam compartilhados através de 

convênios específicos, voltados à pesquisa, educação, segurança (inteligência), 

estratégicos – relacionados a gestão governamental, ou mesmo visando ações de fomento ao 

turismo, comércio, indústria, etc. 

A INTEGRAÇÃO dos diversos órgãos será feita por software a ser desenvolvido pelo 

Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município de Maringá, ou por alguma 

instituição de ensino ou mesmo alguma agencia de fomento dos municípios envolvidos, com 

objetivo de incentivar a economia local ou ser utilizado algum programa já desenvolvido a 

critério da administração. 

As ações já desenvolvidas voltadas a educação, preservação e interação com as 

populações do entorno metropolitano, bem como a população em geral podem ser 

maximizadas através da criação de canais diretos de fiscalização, através de imagens 

veiculadas em colégios, bibliotecas e outros órgãos, ou mesmo por particulares (através de 

convenio especifico
14

.  

No caso específico do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo (PEVRES), em 

Fênix/PR, aqui indicado para servir como projeto piloto, já existe um convenio com o Museu 

Paranaense, que poderá ser ampliado com uso de imagens em tempo real a serem exibidas em 

mural (vídeo wall) do museu em Curitiba. 

Assim, tal como demonstrado em exemplo, o presente projeto também produzirá 

dados visando o monitoramento, estudos e tomada de decisões relacionados à segurança 

pública. 

O emprego da tecnologia é um salto de 

qualidade, notadamente na área da 

fiscalização, uma vez que proporciona 

minimizar recursos e custos, além de 
                                                           
14

 SIMÕES, Hélio Rodrigues.  Projeto Centros Integrados de Inteligência Ambiental. Projeto apresentado em 

2018, na Secretaria de Segurança Pública do Paraná em curso de pós graduação na Escola de Gestão do Estado 

do Paraná. 
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maximizar os resultados no que tange a 

prevenção e possibilitar ações 

repressivas cirúrgicas, diminuindo em 

muito os riscos aos agentes públicos e a 

população do entorno. 

  

A criação de Centros Integrados de Inteligência se fundamenta na necessidade de 

modernizar o aparato fiscalizatório e se justifica na necessidade de trazer a população, 

especialmente do entorno, para a real dimensão da sua importância, enquanto protagonista na 

conservação e divulgação positiva da segurança local. 

A viabilidade do projeto se justifica, em primeiro lugar pelo suporte de segurança ao 

Município de Maringá, bem como, ao aparato de fiscalização que terá muitas e melhores 

informações para planejar operações salvaguardando a vida dos agentes envolvidos e da 

população maringaense que clama por segurança. 
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5. GESTÃO PÚBLICA 
 

 
Fonte: https://somaticaeducar.com/produtos/gestao-publica-municipal/ 

 

Sobre a autonomia dos municípios, observa-se que, anterior a Constituição Federal de 

1988, eram os Estados que regiam as administrações municipais, por meio das Leis 

Orgânicas Estaduais, exceto o Rio Grande do Sul. A CF de 1988 amplia a autonomia 

municipal e inclui o município como ente federativo. No seu Artigo 29 (CF, 1988) ficou 

estabelecida a administração tripartite
15

. 

Utilizando os preceitos constitucionais (CF, 1988, Art. 29-30), o governo municipal é 

quem organiza a administração local, no que diz respeito aos interesses do município, sem a 

prevalência das leis federais e estaduais sobre ele, ou seja, uma esfera de poder não pode 

extravasar os limites de sua competência, exceto por “inexistência de exclusividade de 

administração”. Com essa capacidade constitucional política, o município tem prerrogativas 

de elaborar sua própria Lei Orgânica (MEIRELLES, 2008, p. 93). 

Além da autonomia política, a autonomia administrativa, denominada e conceituada 

como “administração própria”, significa que a gestão municipal é a detentora da “gestão dos 

negócios locais pelos representantes do povo do Município, sem interferência dos poderes da 

União ou dos Estados” (MEIRELLES, 2008, p. 111). 

Para Salm e Menegasso (2009)
16

, a atualidade exige uma necessidade de reconceituar 

e propor modelos de administração pública, sem ferir os princípios constitucionais, “[…] que 

abranjam as instâncias sociais como coprodutoras dos serviços públicos” (p. 111), 

                                                           
15

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23.ª edição, Malheiros Editores: São Paulo, 

1998. 
16

 SALM, José Francisco; MENEGASSO, Maria Ester. Os Modelos de Administração Pública como Estratégias 

Complementares para a Coprodução do Bem Público. Revista de Ciências da Administração • v. 11, n. 25, p. 

68-96, set/dez, 2009. 
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considerando uma certa “falência” do modelo tradicional burocrático. Conforme os autores, 

propondo esse novo modelo: 

 
[…] a coprodução dos serviços públicos a partir da 

complementaridade dos modelos e da proposta de administração 

pública pode ocorrer (1) por meio da organização burocrática 

em que haja a gestão participativa obtida por meio de estruturas 

de consentimento; (2) por meio das organizações sociais com 

características isonômicas; (3) por meio de comunidades 

engajadas com a produção do bem público; (4) por meio da 

responsabilidade social das empresas, quando elas produzem um 

bem público, fato amplamente ignorado pelos estudiosos da 

administração pública; e (5) por meio do cidadão, em seu papel de 

ser político, produzindo o bem público (SALM; MENEGASSO, 

p. 112). 

 

Dessa forma, atualmente a administração municipal – inserida no contexto das novas 

teorias das organizações, sobretudo, em função dos casos alarmantes de corrupção praticados 

por alguns gestores públicos, que teriam a prerrogativa de zelar pelo “bem público” – deve 

primar pela eficiência, eficácia, transparência, garantir habilidades, competências, atitudes 

éticas
17

. 

 

(...) casos alarmantes de corrupção 

praticados por alguns gestores públicos, 

que teriam a prerrogativa de zelar pelo 

“bem público” 

 

 

 

5.1. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 - 2024 
 

 

A Gestão Pública é um dos maiores motivadores desta campanha, é preciso inverter 

completamente a logica, pois a Prefeitura não pode ser uma finalidade feita em si mesma, os 

processos administrativos não podem ter uma finalidade neles mesmos.  

                                                           
17

 OLIVEIRA, Ricardo da Cunha. Gestão pública municipal: um desafio para os gestores. Revista Científica 

Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 02, Vol. 01, pp 107-116. Fevereiro de 2019. ISSN: 

2448-0959 
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A lógica da Prefeitura é atender o povo, a população, o senhor, a senhora, a criança, a 

família! 

Assim essa gestão vai reduzir drasticamente o tamanho da Prefeitura, a máquina 

administrativa precisa ser reduzida, simplificada com a criação do “DESTRAVA 

MARINGÁ”. A Prefeitura vai deixar de ser uma atrapalhadora, uma pedra de tropeço para os 

grandes e pequenos, liberando os procedimentos e processos administrativos em no máximo 

sete dias, ou seja, criando um mecanismo ágil que atualmente inexiste na gestão Pública de 

Maringá. 

 

(...) liberando os procedimentos e 

processos administrativos em no 

máximo sete dias (...) 

 

Ideia em criar um comitê se usuários com a participação de vereadores e da prefeitura 

para que possa oferecer possibilidade de que o cidadão participe de decisões envolvendo as 

políticas públicas municipais. 

Outro modelo a ser incorporado por essa gestão, é o de Comitê Participativo esse 

modelo foi utilizado pelo município de Bogotá na Colômbia e teve inúmeros resultados 

positivos, incluindo a redução da criminalidade, o aumento dos índices de alfabetização, o 

desenvolvimento urbano e turístico, dentre outros. 

Neste Comitê, a população fica dividida por bairros, pois é necessário entender o que 

a mudança está sendo feita naquela localidade/comunidade. Nas assembleias regionais ou 

zonais por bairros encontram os cidadãos com as equipes técnicas do programa de governo 

municipal, que explicam, registram, encomendam, recolhem a lista das demandas ou 

necessidades colais levando esse conteúdo posteriormente aos dirigentes públicos para 

deliberação e classificados por prioridade com resposta a população em no máximo trinta 

dias. 

Es necesario entender cual es el cambio que se realiza. En las asambleas 

regionales o zonales se reúnen los ciudadanos con la presencia de los equipos 

técnicos del programa del PP, se explican, registra, ordena, listan las 

demandas o necesidades colocadas hasta que finalmente se vota y quedan 

jerarquizadas por prioridad. 

Mientras esto sucede los sectores gubernamentales no son parte de los 

encuentros y pueden ser más o menos anoticiados por el equipo técnico del 
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PP, que opera como intermediario entre las asambleas y los sectores. Después 

viene un tiempo de espera (a favor de los sectores) y luego una etapa que se 

resuelve de distintas formas, pero que em concreto suele ser un encuentro 

entre los delegados y los sectores específicos (salud, educación, obras 

públicas, etc.) en los que se intercambia, se evalua, se negocia, la posibilidad 

de que ingrese a la propuesta del sector
18

. 

 

 

Em contraste, se o setor governamental aderir mais cedo a discussão e formulação das 

propostas, troca sua lógica e conhecimento com o dos cidadãos e articula-se 

democraticamente no processo de planejamento. Assim, terá condições de influenciar e ser 

influenciado, de incorporar critérios, de melhorar seu diagnóstico, de confirmar ou mudar seu 

foco preconcebido e, mais importante, trazer o desenvolvimento do plano setorial com novas 

abordagens, propostas ou complementos que agreguem valor para toda funcionalidade do 

sistema de gestão pública municipal. 

 

Ao fazer o planejamento intersetorial, 

contendo dois planos (zonal e setorial) 

terá uma abordagem intersetorial 

completa e ligada em cada bairro da 

cidade.  

 

Portanto, a inclusão da população maringaense com os representantes de setores 

governamentais é um canal para aliviar e racionalizar as trocas entre cidadãos e governo, 

desde que sejam realizados de acordo com as normas pertinentes em um clima colaborativo 

proporcionará gestão com eficiência e transparência gerando credibilidade ao município. 

 

 

 

 

                                                           
18

 De la familia de metodologías PPGA (Planificación Participativa y Gestión Asociada) de FLACSO y otras 

redes, ya utilizada en otras aplicaciones formalizadas del PP, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en 

otras ciudades: Córdoba, Avellaneda, Comodoro Rivadavia y Quilmes . También, en el ensayo promotor del PP 

de Resistencia). 
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6. FUNCIONALISMO PÚBLICO 
 

 
Fonte: http://blogdojotinha.com/ 

 

Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos 

aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades 

governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, estados, 

Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista
19

. 

Trata-se de designação genérica e abrangente, introduzida pela Constituição Federal 

de 1988, uma vez que, até a promulgação da carta hoje em vigor, prevalecia à denominação 

de funcionário público para identificação dos titulares de cargos na administração direta, 

considerando-se equiparados a eles os ocupantes de cargos nas autarquias, aos quais se 

estendia o regime estatutário. 

A partir da Constituição de 1988, desaparece o conceito de funcionário público, 

passando-se adotar a designação ampla de servidores públicos, distinguindo-se, no gênero, 

uma espécie: os servidores públicos civis, que receberam tratamento nos artigos 39 a 41. 

Desta forma, servidor público civil é unicamente o servidor da administração direta, 

de autarquia ou de fundação publica, ocupante de cargo público. 

Em resumo, servidor público civil, é titular de cargo público, mantem relação 

estatutária, integra o quadro da administração direta, autarquia ou fundação pública. 

 A Constituição Federal, ao tratar da administração pública, refere-se em seu art. 37, 

inciso I, a cargos, empregos e funções públicas, declarando-os acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

 

                                                           
19

 DOURADO, Augusto.  Servidor Público- Definição. Disponível em: 

http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/orientacao-veja-definicao-de-servidor-publico. Acesso em 10 ago. 2020. 

http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/orientacao-veja-definicao-de-servidor-publico
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Estas três formas de desempenho podem ser definidas da seguinte forma: 

 

CARGO PÚBLICO: conjunto de atribuições, expressando unidades de competência 

cometida a um agente, criado por lei, com denominação própria e número certo, retribuído 

por pessoa jurídica de direito público, (administração direta, autarquia e fundação pública), 

submetendo-se o seu titular ao regime estatutário ou institucional. 

 

EMPREGO PÚBLICO: conjunto de encargos de trabalho preenchidos por agentes 

contratados para desempenha-los sob o regime da Legislação Trabalhista. 

 

FUNÇÃO PÚBLICA: encargos de natureza pública exercidos por particulares, sem 

que os mesmos percam essa qualidade. Podemos citar como exemplos de funções públicas as 

atividades de jurado, membros de mesa receptora ou apuradora de votos em eleições, as 

serventias da Justiça não oficializadas (servidores notariais e de registro exercidos em caráter 

privado por delegação do Poder Público), entre outras. 

O Município de Maringá assim dispões sobre a legislação relativa aos servidores 

públicos municipais: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 239/1998 

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ. 

Autor: Poder Executivo. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, 

aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte, LEI 

COMPLEMENTAR: (...) 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Do Regime Jurídico 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos 

Funcionários Públicos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Maringá. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, funcionários são os legalmente investidos 

em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. 

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. 

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 

criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres 

públicos. 

Art. 4º É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. 

Seção II 

Do Quadro de Pessoal 

Art. 5º O quadro de pessoal, considerado essencial à Administração 

Municipal, compreende o Quadro de Provimento Efetivo e o Quadro de 

Provimento em Comissão, necessários à operacionalização das atividades do 

serviço público municipal, bem como o Quadro do Pessoal do Magistério, 
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observada à legislação própria, em conformidade com a legislação federal 

pertinente. 

Art. 6º Integram o Quadro de Provimento Efetivo os funcionários investidos 

em cargos em virtude de aprovação em concurso público. 

Art. 7º Integram o Quadro de Provimento em Comissão os funcionários 

nomeados para cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 8º A lotação numérica dos órgãos da Administração Direta, Indireta e 

Fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a ser atendida com 

pessoal integrante dos respectivos quadros, será regulamentada por ato do 

Chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do representante 

autárquico ou fundacional. 

Parágrafo único. Para atender fundamentado interesse do serviço público, 

poderá haver a remoção de funcionários, no âmbito de cada Poder, observado 

o disposto na legislação que instituir os respectivos planos de carreiras. 

 

 

Certos direitos básicos dos servidores públicos estão previstos na Constituição Federal 

de 1988 ("CF/88"), em especial, nos artigos 39 a 41. Ato contínuo, no âmbito federal, a lei 

8.112, de 11 de dezembro de 1990 ("Estatuto do Servidor Público") representa o regime 

jurídico dos servidores públicos federais, estabelecendo, dentre outras coisas, outros direitos e 

deveres desses agentes administrativos no exercício de suas funções. Nada impede, não 

obstante, que outros direitos sejam atribuídos aos servidores públicos pelas Constituições 

estaduais e/ou leis ordinárias dos entes da Federação e de municípios
20

. 

 

6.1. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 

 

Existem muitos debates ideológicos com relação ao servidor, e preciso deixar tudo 

isso de lado, pois os servidores são pessoas, são famílias que trabalham na administração e 

que muitas vezes gostando ou não, são justamente eles que fazem a máquina pública 

funcionar.  

Assim, sobretudo, essa administração deixa bem claro que vai investir na motivação 

desses servidores, pois como conhecedor da máquina pública e das atuais gestões, este 

candidato averiguou in loco o quanto os servidores públicos municipais estão desmotivados e 

precisam ser motivados para o exercício do labor. 

Muitas vezes existem inúmeras criticas para com esses funcionários, contudo, essa 

administração garante que haverá imenso respeito e valorização dos servidores. 

A Administração Pública só funciona quando o servidor trabalha e quando servidor 

funciona! 

                                                           
20

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Principais Direitos dos servidores. PUC/SP e Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS). 
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Como plano e meta principal para estímulo e motivação desses profissionais, será 

priorizada nessa gestão a saúde emocional dos servidores públicos do município de Maringá, 

vamos cuidar da vida e da saúde mental desse trabalhador, pois a desmotivação muitas vezes 

gera depressão, e justamente por esse fato, deve-se cuidar da vida e da saúde emocional do 

servidor. 

 

(...) os servidores são pessoas, são 

famílias que trabalham na 

administração e que muitas vezes 

gostando ou não, são justamente eles 

que fazem a máquina pública funcionar 

(...). 

 

Desse modo, além de revisar os atuais planos de cargos e de salários, nossa gestão 

agregará valor ao servidor, para o fim de, estimula-lo ao trabalho, mostrando que há motivo, 

que há razão em exercer aquela atividade e com isso ele vai produzir com qualidade, 

eficiência, com atendimento e maior dedicação para com a população. 
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7. COMERCIO E INDÚSTRIA 
 

 
Fonte: https://gmconline.com.br/noticias/cidade/e-verdade-que-o-comercio-de-maringa 

 

 

Sob a nova ótica de um mundo globalizado e sem fronteiras, a atividade 

empreendedora é de fundamental importância para o processo de desenvolvimento 

econômico de uma comunidade e de uma nação, pois estimula o crescimento gerando novas 

tecnologias, produtos e serviços. 

Tal atividade é realizada por indivíduos que possuem capacitação, habilidades e 

características individuais, que, em conjunto, formam um perfil empreendedor. Considerando 

a necessidade de sobrevivência das empresas e a influência que o empreendedor exerce sobre 

ela. Assim, é necessário analisar e comparar o perfil dos empreendedores de micros e 

pequenas empresas, ativas e inativas, da cidade de Maringá-PR, com base em uma análise 

comparativa desenvolvida a partir de dados coletados e tratados para identificar tais 

situações. 

Desse modo, pôde-se perceber que os empreendedores das empresas em atividade 

apresentaram praticamente todas as características analisadas em proporções maiores do que 

os empreendedores das empresas extintas
21

. 

A consideração que se pode fazer é que a falta de características empreendedoras pode 

ter sido um dos fatores que impulsionou o encerramento de tais empreendimentos, pois 
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 GREATTI, Ligia. Perfis Empreendedores: análise comparativa das trajetórias de sucesso e do fracasso 

empresarial, no município de Maringá-PR. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
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empresas abertas nos mesmos anos, com as mesmas condições de mercado tiveram destinos 

totalmente contrários. 

Neste estudo, conforme tabela 1, a população de 3.083 empresas ativas e 5.249 

empresas inativas foi dividida em comércio, indústria e serviço, totalizando uma amostra de 

97 empresas ativas e 98 empresas inativas, de acordo com a fórmula aplicada para uma 

amostragem probabilística e para uma população finita (menos de 1000 casos), de Viegas 

(1999)
22

. 

 
Fonte: GREATTI, Ligia.  

 

Cabe ressaltar que, a amostra constituída por 195 empresas, sendo 97 empresas ativas 

e 98 empresas inativas, foi devidamente alcançada e os 195 questionários foram devidamente 

preenchidos e utilizados para a análise. 

A elaboração deste estudo permitiu perceber que o empreendedorismo é um campo de 

estudo que vem sendo desenvolvido desde o século XII e ganhando atenção, no decorrer dos 

séculos, de economistas, comportamentalistas e, atualmente, de todas as áreas de 

conhecimento. A discussão que se desencadeia em todas as linhas de estudo, bem como em 

todas as profissões nos dias atuais é a importância da atividade empreendedora no negócio. 

No entanto, o que permite a presença da atividade empreendedora é o indivíduo com suas 

competências, habilidades e características pessoais, que em conjunto formam um perfil 

empreendedor. 

Este estudo teve o objetivo maior de alertar os interessados em abrir um negócio de 

que existe um fator que pode levar à mortalidade empresarial, a falta de um perfil 

empreendedor. Buscando mostrar a relação do perfil empreendedor com o sucesso ou 

fracasso do empreendimento é que se compararam empresas ativas com inativas. 

Desta forma, pode-se dizer que praticamente todas as características analisadas, os 

empreendedores das empresas em atividade foram apresentados em proporções maiores do 
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que os empreendedores das empresas extintas. A consideração que se pode fazeré que a falta 

de características empreendedoras pode ter sido um dos fatores que impulsionou o 

encerramento de tais empreendimentos, pois empresas abertas nos mesmos anos, com as 

mesmas condições de mercado tiveram destinos totalmente contrários. Não se pode dizer que 

o perfil empreendedor é o fator condicionante da mortalidade dessas empresas, pois são 

inúmeras as variáveis internas e externas que influenciam na longevidade empresarial. 

Entretanto, fica evidente que, quando empresas são colocadas nas mesmas condições externas 

e tomam rumos diferentes, o causador pode ser um dos fatores internos. O fato é que este 

fator interno que influencia no sucesso e no fracasso do empreendimento pode estar 

relacionado com as características individuais que formam o perfil do empreendedor
23

. 

 

(...) o fracasso das empresas também 

vem de encontro com a burocratização 

imposta pelo poder público, 

ocasionando lesão para o comércio e 

para a indústria (...) 

 

Tendo como base que o perfil empreendedor pode influenciar na mortalidade das 

empresas, este estudo abre caminhos para novas investigações. 

Uma delas diz respeito ao levantamento de todos os fatores que podem causar o 

fracasso de um empreendimento, inclusive o perfil empreendedor, e a análise de qual deles é 

o fator mais determinante, pois muitas pesquisas têm atribuído os motivos de fracasso 

empresarial a diversos fatores relacionados ao ambiente externo das empresas, entretanto, 

nenhuma delas atribui as causas da mortalidade à falta de característica e habilidades 

empreendedoras do proprietário. 

Um dos prováveis motivos para o fracasso das empresas também vem de encontro 

com a burocratização imposta pelo poder público, ocasionando lesão para o comércio e para a 
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indústria, sendo justamente essa uma das principais bandeiras defendidas por este governo, o 

qual deseja agilizar realmente os processos de gestão interna da Prefeitura de Maringá, 

criando novas possibilidades aos empreendedores locais. 

 

7.1. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 

 

O Comércio de Maringá é um dos principais focos deste governo, inclusive um dos 

debates para lançamento desta candidatura foi exatamente a busca de incentivo e crescimento 

da indústria e do comércio de Maringá, pois atualmente estamos passando por um processo 

de pandemia que irá mudar toda a configuração do comercio e de toda a economia nacional 

radicalmente. 

 

(...) trata-se de uma obrigação da 

Prefeitura, de uma obrigação imediata 

para este momento em que o comércio 

sofre os impactos do corona vírus. 

 

O Comércio de Maringá é muito forte, contudo, não se pode continuar em mesmo 

modelo anterior, pois com a pandemia da Covid 19 trouxe uma nova realidade, gerou novas 

demandas, gerou uma nova forma de trabalho e basicamente aquelas pessoas que se 

adaptarem e entenderem essas novas demandas atuarão de forma diferenciada, objetiva, 

empreendedora para obterem sucesso em seus negócios. 

Desse modo, trata-se de uma obrigação da Prefeitura, de uma obrigação imediata para 

este momento em que o comércio sofre os impactos do corona vírus. 

O presente governo vai iniciar suas atividades a partir de janeiro de 2021 com a 

requalificação de todo comércio de Maringá, para que eles passem a suprir essas novas 

demandas e que estejam também adaptados na vida on line, nas novas tecnologias e perante 

as novas relações que surgiram no período pós-pandemia. 
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8. TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA 
 

 
Fonte: https://gmconline.com.br/ 

Anel Viário Sarandi - Maringá 

 

 

 

A Lei n
o
 10.233, de 5 de junho de 2001, dispõe sobre a reestruturação dos transportes 

aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. 

Trata-se de legislação Federal, cuja implementação depende de convênios e parcerias entre os 

Estados e Municípios. 

Os investimentos do Governo do Estado do Paraná na área de infraestrutura e logística 

segundo o CODEM - Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá que reúne 

empresários do setor produtivo da região noroeste ressalta as vantagem de exportar pelos 

Portos do Paraná.  

O sistema estadual de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná apresenta  

projetos e ações que são realizados em diferentes modais para desenvolver ainda mais o 

agronegócio e a indústria paranaense. 

As Operações da Portos do Paraná deve ser essencial para que os produtores 

conheçam o porto e as vantagens de exportar por Paranaguá e Antonina, contudo, a falta de 

logística e domínio ferroviário muitas vezes inviabiliza o atendimentos a demanda graneleira. 

https://gmconline.com.br/
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Em 2019 cerca de 14.918
24

 caminhões cruzaram as rodovias entre Maringá e 

Paranaguá, mesmo com o alto custo dos pedágios, fator que aumenta os valores de frete, bem 

como, em muitos trechos o DER - Departamento de Estradas de Rodagem não efetua obras 

necessárias para melhorar a malha viária.  

 

(...) necessidade urgente de integração 

entre os diferentes modais, que possa 

gerar a melhoria dos custos logísticos 

para evitar gargalos no escoamento da 

safra agrícola (...) 

 

Cabe ressaltar, que o modal ferroviário foi responsável pela maior parte do transporte 

de cargas com origem em Maringá em 2019, sendo que, o Porto de Paranaguá recebeu 45.167 

vagões que saíram da cidade.  

Ocorre desse modo, uma necessidade urgente de integração entre os diferentes 

modais, que possa gerar a melhoria dos custos logísticos para evitar gargalos no escoamento 

da safra agrícola, pois trata-se de uma das principais comódities do município. 

Maringá é a cidade que mais exportou granéis pelos portos paranaenses no ano 

passado. Foram mais de três milhões e 200 mil toneladas de produtos, saídos da cidade, com 

destaque para o milho e a soja
25

.  

 

8.1. Eixo Temático: Política Pública e Planejamento Urbano de Maringá 

 

 

Em trabalho de pesquisa técnica apresentado no I Seminário de Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Territorial da Universidade de Araraquara, houve a apresentação do estudo 
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do PLANEJAMENTO URBANO EM MARINGÁ: “CIDADE VERDE” E SUAS 

CONTRADIÇÕES
26

. 

A equipe de pesquisadores concluiu que é perceptível que há uma hierarquia na 

ocupação do espaço urbano, a configuração centro-periferia, deixando mais evidente as 

desigualdades sociais, que são de certa forma. Essa ocupação desigual faz com que nas áreas 

centrais haja abundância de infraestrutura e condições necessárias para que a qualidade de 

vida seja elevada, enquanto nas áreas periféricas ocorre o oposto, havendo também, 

dificuldades de mobilidade para a população. 

 

(...) a população carrega consigo a 

imagem de “cidade verde” que Maringá 

apresenta, mas acabam por não se 

sentirem como contribuintes e, muitas 

vezes, nem mesmo beneficiados de fato 

com essa fama. 

 

Ou seja, além de não apresentar diretrizes específicas para a manutenção e expansão 

da arborização na cidade, as ações pontuais da prefeitura não chegam até a população. Isso 

demonstra que faltam ações mais diretas da parte do poder público no que tange o incentivo 

aos cidadãos para que se apropriem e cuidem do espaço público como algo que lhes pertence. 

Deste modo, a população carrega consigo a imagem de “cidade verde” que Maringá 

apresenta, mas acabam por não se sentirem como contribuintes e, muitas vezes, nem mesmo 

beneficiados de fato com essa fama. 

A questão da arborização da cidade pode ser encarada como um meio de análise de tal 

desigualdade, pois enquanto que no centro de Maringá as árvores são dispostas de um modo a 

oferecer sombras aos moradores e/ou frequentadores, no bairro Santa Felicidade, por 
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exemplo, parece ser aplicada de forma superficial, questão evidenciada pelas áreas de lazer, 

no centro um grande parque arborizado e na periferia uma quadra com poucas árvores.  

Tal questão pode também ser percebida nos critérios de cuidados estabelecidos pela 

prefeitura, que segundo boa parte dos entrevistados a preferência é nitidamente para o bairro 

central. 

É evidente que o processo de gentrificação foi e ainda é presente na realidade de 

Maringá, deslocando moradores de baixa renda para áreas periféricas, com o objetivo de 

reorganizar o espaço, substituindo esses moradores por grupos de maior poder aquisitivo, 

comércios e entre outros, o que gera imóveis mais valorizados e uma mudança de perfil da 

área, criando na cidade, uma segregação planejada. Diferente das áreas centrais, a periferia 

não possui infraestrutura de qualidade e a mesma quantidade de áreas verdes e árvores, 

mostrando que a cidade verde é seletiva e não atende da mesma forma todos os bairros
27

.  

 

(...) a periferia não possui 

infraestrutura de qualidade e a mesma 

quantidade de áreas verdes e árvores, 

mostrando que a cidade verde é seletiva 

e não atende da mesma forma todos os 

bairros. 

 

 

No entanto, outra ação pública chamou a atenção durante a pesquisa, por dividir 

opiniões entre os habitantes do bairro. A obra em questão é um muro alto construído nos 

fundos das casas que ficam ao longo da avenida que corta o bairro e o liga até o centro. 

Alguns vizinhos enxergam o muro como uma medida que aumentou a segurança de suas 

residências, enquanto outros o enxergam como uma maneira que o poder público encontrou 

de esconder o bairro da vista dos visitantes que passam por ali e habitantes de outras regiões, 

outra possível expressão da segregação socioespacial. 

                                                           
27

 SANTOS, e outros. PLANEJAMENTO URBANO EM MARINGÁ: “CIDADE VERDE” E SUAS 

CONTRADIÇÕES. Disponível em: https://uniara.com.br/. Acesso em: 05 ago. 2020. 



 
 

45 
 

Associado à construção desse muro, na visão de alguns moradores, está o avanço dos 

condomínios de luxo para a região do Santa Felicidade. Esses moradores temem que as 

melhorias recentes no bairro sejam somente por conta de uma preocupação desses moradores 

dos novos condomínios de não viver perto de bairros considerados “perigosos”, ou que seja 

um avanço do capital imobiliário para aquela região, resultando num futuro na gentrificação 

da mesma. 

Em suma, através do trabalho realizado é possível considerar que, mesmo que seja 

uma das diferenças mais chamativas visualmente, a arborização não é um fator determinante 

para definir o nível de segregação do bairro Santa Felicidade com relação a outros bairros. 

Porém, é mais um dos fatores que expressam essa segregação quando combinado com a 

análise das diferenças entre a infraestrutura e os serviços disponíveis nesses espaços. 

 

8.2. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 
 

 

O transporte público é um dos maiores “gargalos” de Maringá, temos atualmente um 

grande problema, porque existe um contrato com a empresa TCCC – Transporte Coletivo 

Cidade Canção, o qual foi pactuado por um período de vinte anos. 

Assim, esse governo possui pleno conhecimento de não adianta constituir essa 

prestação desserviço público com “tantas mentiras” como as que foram ditas recentemente, 

tais como, a de que a atual administração “vai quebrar o contrato” e de que “vai mudar a 

empresa de transporte”.  

 

(...) precisamos imediatamente investir 

em novos modais de transporte, com 

sistemas inteligentes, tais como o VLT - 

Veículo Leve sobre Trilhos, em 

pequenos terminais que façam 

interação na cidade em sua totalidade, 
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garantindo transporte de qualidade 

para todos os bairros de Maringá. 

 

Este governo declara expressamente, que o que a população de Maringá precisa é 

justamente da inversão dessa lógica, pois defendemos que precisamos trabalhar com um bom 

relacionamento junto à empresa ou demais empresas prestadoras de serviço de transporte 

público, para que o transporte seja entregue com qualidade para população. 

Ressaltamos, sobretudo, que precisamos imediatamente investir em novos modais de 

transporte, com sistemas inteligentes, tais como o VLT - Veículo Leve sobre Trilhos, em 

pequenos terminais que façam interação na cidade em sua totalidade, garantindo transporte de 

qualidade para todos os bairros de Maringá. 

Precisamos ainda, da implementação de um modal de transporte público que está 

crescendo no mundo todo, contudo, pouco está se observando em nosso município, que é a 

bicicleta elétrica.  

 

(...) nossa gestão pretende criar em 

Maringá um polo de produção dessas 

bicicletas, criando não somente um 

hábito ecológico, não poluente, 

saudável, mas sim, uma mudança de 

visão e de comportamento, de 

pensamento e de implementação de 

novas tecnologias mais baratas e 

acessíveis para população (...) 
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Desse modo, nossa gestão pretende criar em Maringá um polo de produção dessas 

bicicletas, criando não somente um hábito ecológico, não poluente, saudável, mas sim, uma 

mudança de visão e de comportamento, de pensamento e de implementação de novas 

tecnologias mais baratas e acessíveis para população, pois nós temos geograficamente o 

melhor relevo urbano que permite um trafego alternativo e seguro em todas as regiões da 

cidade. 
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9. HABITAÇÃO 
 

 
Fonte: https://gmconline.com.br/ 

 

 

A Constituição Brasileira aprovada em 1988 abriu um processo de reforma 

institucional, especialmente no plano local e estabeleceu os parâmetros para a construção dos 

marcos legais subsequentes da política urbana. Abandonou-se a ideia de planejamento urbano 

como uma prática restritamente técnica e burocrática e a substitui pela concepção de gestão. 

Os municípios obtiveram mais autonomia e condições de, através dos seus planos 

diretores, obrigatórios pela Constituição para cidades acima de 20 mil habitantes, de se 

organizarem
28

. 

Doze anos depois, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição, foi aprovado 

o Estatuto da Cidade, o qual veio representar um passo importante na formatação de uma 

política urbana participativa e com controle social.  

No entanto, esta lei, apresenta um conjunto de instrumento que, mesmo com 

pretensões amplas como promover a justiça social e urbana e alinhavar planos nacionais, 

estaduais, metropolitanos e municipais, tem sofrido manipulação pelo capital imobiliário com 

amparado da gestão pública. 
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Dentre seus instrumentos, o que mais provoca alterações no quadro do direito à 

moradia e à cidade são as ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, as quais intencionam 

garantir moradias urbanizadas e integradas, na perspectiva de transformar os moradores de 

tais áreas em cidadãos. 

 

(...) ZEIS – Zonas Especiais de Interesse 

Social, as quais intencionam garantir 

moradias urbanizadas e integradas, na 

perspectiva de transformar os 

moradores de tais áreas em cidadãos. 

 

Sem dúvida sua ampla aprovação nos diversos Planos Diretores, aprovados no país, é 

um saldo positivo, mas deve ser combinado com normas urbanísticas que reconheçam as 

especificidades das áreas a serem regularizadas e com processos de gestão democrática.  

Os moradores estão sendo inseridos na cidade, na medida em que suas áreas de 

residência passam a ser legalmente reconhecidas, mas não estão sendo integrados na 

sociedade, uma vez que diversas ZEIS estão sendo implantadas em áreas parcialmente 

urbanizadas e pouco acessíveis, ou sendo criadas para regulamentar um projeto já aprovado. 

 

9.1. MARINGÁ: CONJUNTOS HABITACIONAIS SOCIAIS 

 

A cidade de Maringá, onde se localiza a área de estudo, situa-se no Estado do Paraná 

ao sul do Brasil (FIGURA 1), hoje possui 357.077 habitantes e fez parte de uma extensa área 

colonizada, de mais de 500 mil alqueires, adquirida pela Companhia de Terras Norte do 

Paraná que foi sucedida pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná
29

.  

Maringá, ao longo de sua formação e desenvolvimento, experimentou processos que 

se refletiram na forma urbana que foi fortemente influenciada pela concepção de seu plano 
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original. Desde 1998 é pólo de uma região metropolitana que conta hoje com 25 municípios 

totalizando 612.617 pessoas e compõe, com duas outras cidades, Paiçandu e Sarandi, um 

aglomerado metropolitano com 466.366 habitantes (FIGURA 2). 

 

 

 

FIGURA 1 - Maringá e região metropolitana no Estado do Paraná-Brasil. Fonte: Observatório 

das Metrópoles-RMM, 2012 

 

 
FIGURA 2 Área urbana do aglomerado Paiçandu, Maringá e Sarandi.  

Fonte : google Earth adaptado por LAPHA- Laboratório de Pesquisa em Habitação e 

Assentamentos Humanos, 2011 
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9.2. CRITÉRIOS PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIAS 

SOCIAIS EM MARINGÁ 
 

A indicação dos beneficiários é uma das atribuições da Prefeitura Municipal, realizada 

a partir da aplicação dos critérios de hierarquização e seleção definidos na Portaria 140 (05 de 

Março de 2010), que estabelece os critérios nacionais para seleção.  

De acordo com a citada Portaria, o ente Público pode, de forma complementar, 

instituir 03 (três) critérios locais, que conforme informações da Prefeitura de Maringá, foram 

aprovados pelo Conselho Municipal através do Decreto 957/10: 

 

 Não ter sido beneficiado em outro Programa Habitacional; 

 Residir no município no mínimo há dois anos ou ter residido por cinco anos 

comprovadamente; 

 Não possuir qualquer imóvel em todo o território nacional. 

 

A seleção das famílias atendidas as exigências da legislação que direciona os recursos 

do PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda, 

prioritariamente, para aquelas com renda até 3 salários mínimos, condição de 99% dos casos.  

Do total dos chefes de família, formados majoritariamente por mulheres com baixa 

escolaridade, entre 25 e 34 anos, 43% declarou renda familiar de até 1 salários mínimos, 37% 

de 1 a 2 salários mínimos, 19% entre 2 e 3 salários mínimos e 1% acima de 3 salários 

mínimos. 

Tal renda não permitiria a aquisição da casa própria com recursos próprios, 

justificando a necessidade de subsídio de parte do valor do imóvel pelo Estado. Ainda assim 

existe o risco das famílias não conseguirem honrar com o pagamento das parcelas do 

financiamento, caso fiquem desempregadas, não cumprindo com outro compromisso que é 

não se mudar do conjunto num prazo de 10 anos (exigência em Maringá).  

Conforme determinado no programa MCMV – Minha Casa Minha Vida as mulheres, 

chefe de família, devem ser prioritariamente responsáveis pelo financiamento, salvo 

exceções, quando não há esta figura na família.  

 

Como prioridade devem ser atendidas 

as famílias que cuidem de deficientes 
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físicos e idosos e as que estão em local 

vulnerável e por último as demais.  

 

O perfil familiar, segundo o Relatório de Caracterização Social, é jovem com 35% dos 

proprietários entre 25 e 35 anos e 31% entre 35 e 44 anos, ou seja, uma população 

economicamente ativa que precisa se deslocar de casa para o trabalho, o que torna 

significativa na qualidade de vida à distância emprego-casa. 

 

 

9.3. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 

 

 

Sem demanda para extrema pobreza e alta vulnerabilidade, Maringá deixou de atender 

a população com projetos habitacionais que realmente pudessem contextualizar e contemplar 

a dignidade das famílias de baixa renda. 

 

O isolamento social dos condomínios 

populares é comprovado em 

documentos científicos, ocorre uma 

expulsão das áreas centrais altamente 

valorizadas em Maringá, para inserir a 

população de renda inferior em locais 

sem infraestrutura urbana, sem 

atendimento médico, hospitalar básico, 

sem áreas de lazer, com distanciamento 

social diagnosticado por meio da 
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distância dos locais de trabalho e centro 

comercial.  

 

Esta gestão pretende criar um ajuste por condição financeira familiar e a remuneração 

mínima compatível para que haja o enquadramento em finalidade social, criando 

possibilidade de uso e ocupação de vazios urbanos nas áreas centrais, bem como, adequado 

das condições de valores acessíveis que possibilitem moradia digna a população por baixo 

custo.  

Haverá criação de produto para habitação social, ou seja, a prefeitura irá possibilitar 

por meios jurídicos adequados, a venda de terrenos para as pessoas de baixa renda 

comprovadamente cadastradas e comprovadamente documentada, que poderão adquirir via 

ordem de sorteio público seu terreno para construção ou unidade habitacional social de baixo 

custo
30

. 
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 TAGUCHI, Willy Akito. Projeto Habitação Urbana Maringá para Gestão 2021-2024.  
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10. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
31

, dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá outras providências, caracterizando as diretrizes, objetivos e 

princípios desse direito tão importante e que muitas vezes é desrespeitado por governantes e 

maus gestores públicos. Assim define e Lei Orgânica da Assistência Social em seu Capítulo I 

em que delibera sobre suas definições e dos objetivos 

 
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 

de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 2o  A assistência social tem por objetivos:                      

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:                   

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;                   

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;                   

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;                        

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; e                      

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família;                      

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e danos;                     

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 

conjunto das provisões socioassistenciais.                        

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 

realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos 

sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 

promovendo a universalização dos direitos sociais.         

 

 

Os Serviços Públicos e Entidades de Assistência Social em Maringá tem o seu 

funcionamento por meio da Secretaria municipal de Assistência Social e dos CRAS – Centros 

de Referencia e Atendimento Social que é uma unidade pública de assistência social, 

responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS, que são um conjunto de ações destinadas à prevenção de 

situações de vulnerabilidades social (mais exposta a riscos), visando a redução e/ou 

superação de vulnerabilidade e a consequente emancipação, autonomia e melhoria na 

qualidade de vida da população atendida. 

                                                           
31

 BRASIL, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  Lei Orgânica da Assistência Social. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742compilado.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742compilado.htm
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10.1. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 

 

 

Percebe-se nesse contexto que há enormes falhas ao atendimento social no município 

de Maringá, principalmente no que tange a população de moradores de rua, os quais a atual 

gestão tenta camuflar sua inexistência, bem como, ignora as famílias que sofrem com o 

desemprego e a falta de recursos que garantam sua subsistência. 

Entidades relatam que a gestão municipal atual passou a ignorar completamente o 

pedido de socorro das entidades filantrópicas, deixando de repassar verbas que há muitos 

anos eram transferidas continuadamente, lesando todo um sistema de ajuda assistencial 

promovido por essas entidades. 

Essa gestão irá trabalhar em parceria com a designação de projetos de lei para 

abordagem em todas as vias de Maringá por método de ajuda involuntária, ou seja, a família 

decide sobre a internação. 

 

Haverá também a construção de local 

que possa ofertar acolhida para 

dependentes químicos, moradores de 

rua, etc, com sistema de atendimento 

direcionado com apoio psicológico e que 

construa uma verdadeira recuperação e 

ressocialização  ao abrigado. 

 

Na área da saúde haverá elaboração de projeto para melhoria das condições de 

trabalho para os profissionais da saúde criando um setor específico de atendimento por parte 

da prefeitura em que possa atender os funcionários da saúde que sofrem constantemente com 

falta de atendimento psicológico e que muitas vezes não dispõem de condições dignas aos 

locais de trabalho. 
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Essa gestão também vai trabalhar para a criação de bibliotecas internas em locais de 

recolhimentos prisionais, estabelecendo a possibilidade de leitura para presos provisórios e 

com decretação de prisão definitiva com sala de artesanato em todos esses locais com 

reversão de renda destinada para os familiares dos detentos
32

. 

Dentre a criação de locais para acolhimento, haverá a construção de um Centro da 

Cidadania na região central de Maringá para acolhimento, acompanhamento, direcionamento 

de tratamento clinico, para isso também será necessária a implantação de um posto 24 horas 

da Guarda Municipal e a revitalização da Praça Raposo Tavares com uma iluminação 

potencializada de LED para garantir segurança aos vulneráveis, bem como, para toda a 

população. 
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 MORAES, Maria Aparecida de Almeida. Projeto de atendimento social em Maringá – Colaboração Plano de 

Governo 2021-2024.  
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11. TRABALHO E RENDA 
 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 70,91% em 2000 para 

72,46% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 

população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 10,14% em 2000 para 

4,15% em 2010
33

. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 

2,19% trabalhavam no setor agropecuário, 0,05% na indústria extrativa, 14,73% na indústria 

de transformação, 6,73% no setor de construção, 0,63% nos setores de utilidade pública, 

20,93% no comércio e 49,38% no setor de serviços. 

                                                           
33

 ATLAS BRASIL. Renda e Trabalho Maringá Paraná – Brasil. Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/maringa_pr. Acesso em: 10 ago. 2020. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/maringa_pr
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A renda per capita média de Maringá cresceu 89,26% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 635,43, em 1991, para R$ 916,87, em 2000, e para R$ 1.202,63, em 2010. 

Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,41%. A taxa média 

anual de crescimento foi de 4,16%, entre 1991 e 2000, e 2,75%, entre 2000 e 2010.  

 

A proporção de pessoas pobres, ou seja, 

com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto 

de 2010), passou de 9,24%, em 1991, 

para 5,39%, em 2000, e para 1,39%, em 

2010.  

 

A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do 

Índice de Gini
34

, que passou de 0,51, em 1991, para 0,55, em 2000, e para 0,49, em 2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 

                                                           
34

 Índice de Gini: É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença 

entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de 

renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 

 

11.1. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 
 

Nesse momento pós-pandemia a nossa gestão oferta esperança para a população de 

Maringá, tendo em vista a criação imediata de um Plano Municipal Emergencial para geração 

de emprego e recuperação de renda na cidade.  

Como forma e instrumento de gestão, será criada uma agencia de contingenciamento 

da pandemia, visando inicialmente retirar da Secretaria Municipal de Saúde parte da 

competência para gerir a crise ocasionada pelo Covid 19, pois o intuito é descentralizar essa 

responsabilidade e deixando a área da saúde livre para atuar em situações de urgência, 

emergência, saúde clinica e preventiva, tal como deve ser inerente as suas funções. 

Haverá um enfrentamento por parte da agencia composta por membros representantes 

da sociedade civil organizada com instrumento de gestão democrática. O Conselho decidirá e 

priorizará: 

 

a) Retomada econômica; 

b) Políticas econômicas; 

c) Desonerações; 

d) Masterplan. 

 



 
 

60 
 

O crescimento orgânico e sem planejamento dos grandes centros é uma realidade 

evidente em várias cidades brasileiras
35

. A forma como a população se apropria de alguns 

espaços gera grandes problemas urbanos que cabe a órgãos públicos ou privados o papel de 

resolver. 

Para solucionar ou evitar esses problemas foi criado o Masterplan, com a função de 

realizar o planejamento urbano de uma cidade ou parte dela, como um loteamento,  mas mais 

mutável e flexível. 

O objetivo do Masterplan é definir uma proposta do projeto global, em todos os 

aspectos significativos, implantação, programa, arquitetura, urbanização e paisagem, que 

permita a compreensão do produto final e sua apresentação para o cliente. 

O sistema atuará especificamente junto ao incentivo empresarial, comercial, 

industrial, fomentando atos administrativos de gestão que realmente sejam eficientes e que 

funcionem a curto e médio prazo.  

 

(...) por fim a cobrança de tributo sobre 

a outorga onerosa, ato que possibilitaria 

o crescimento aos empreendimentos da 

construção civil, iniciaria uma onda em 

cadeia de consumo para materiais de 

construção, bem como, possibilitaria a 

geração de inúmeros empregos (...) 

 

Um dos principais atos seria justamente o de por fim a cobrança de tributo sobre a 

outorga onerosa, ato que possibilitaria o crescimento aos empreendimentos da construção 

civil, iniciaria uma onda em cadeia de consumo para materiais de construção, bem como, 

possibilitaria a geração de inúmeros empregos diretos e indiretos. 

 

                                                           
35

  MASTERPLAN.  MASTER NEWS. MasterGEO. Disponível em: http://mastergeoengenharia.com.br/. 

Acesso em: 12 ago. 2020. 

http://mastergeoengenharia.com.br/
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LEI COMPLEMENTAR N. 1.064. Autoria: Poder 

Executivo. Dispõe sobre a aplicação do instrumento da 

outorga onerosa do direito de construir, bem como dá outras 

providências. (...) 

LEI COMPLEMENTAR
36

: 

Art. 1.° Esta Lei dispõe sobre a aplicação do instrumento da 

outorga onerosa do direito de construir, previsto nos artigos 

28 a 31 da Lei Federal n.10.257/2001 – Estatuto da Cidade e 

no Plano Diretor do Município de Maringá. 

Art. 2.° A outorga onerosa do direito de construir consiste na 

concessão pelo Município de potencial construtivo adicional 

em lote, assim entendido como o acréscimo no coeficiente 

máximo de aproveitamento da edificação estabelecido para a 

zona a que pertence o mesmo, mediante contrapartida do 

seu proprietário ao Município. 
 

 

Conforme observa-se na legislação, tal outorga onerosa é compulsória, desse modo, 

onera a construção civil acarretando impactos financeiros, sociais e mercadológicos para 

essas empresas. 

Todo o funcionamento da Agencia, do Conselho Municipal e demais atores 

participativos, estaria intrinsicamente ligada e vinculada ao programa de gestão pública, que 

também atuaria em outras frentes, tais como a formação de  mão de obra capacitada e de 

inserção ao público estudantil. 

Para suprir a necessidade de mão de obra especializada a Prefeitura criaria cursos de 

capacitação em áreas estratégicas, fornecendo acesso virtual para formação ou efetuando 

parcerias para cursos, aulas, treinamentos, especializações presenciais, conforme a demanda. 

Outro ponto desse governo seria a criação de cursos pré-vestibulares sob os cuidados 

da assistência social, inserindo esses jovens e incentivando aos estudos, ao direcionamento de 

carreira e principalmente as condições de emprego e renda necessários para seu crescimento. 
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 BRASIL, Maringá. LEI COMPLEMENTAR N. 1.064. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre a aplicação do 

instrumento da outorga onerosa do direito de construir, bem como dá outras providências. Disponível em: 

http://sisweb.maringa.pr.gov.br:81/. Acesso em 10 ago. 2020. 

http://sisweb.maringa.pr.gov.br:81/
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12. MEIO AMBIENTE 
 

 

         
 

 
 

 
Lago Parque do Ingá Centro de Maringá cheio 08/04/2020 – Lago Parque do Ingá seco 08/05/2020 – 

peixe morto após a seca no lago 

Fonte: Band Maringá – Programa André Almenara – Repórter Michel Hajime – 08 mai. 2020 

 

 

A sequência de imagens acima apresenta a triste realidade ambiental do Município de 

Maringá cujo lago símbolo da cidade encontra-se seco, com resíduos e metais pesados 

incorporados ao corpo hídrico, bem como a falta de oxigenação que impacta diretamente na 

mortalidade dos peixes e na degradação do Parque do Ingá. 
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Segundo o artigo científico MARINGÁ: A CIDADE ROTULADA COMO “CIDADE  

VERDE” produzido por Samira Soledad Gongora Picoli e Leonir Borges
37

  as pesquisadoras 

procuram  mostrar  e  discutir  a  prática  e  não-prática  do planejamento urbano e ambiental 

da cidade de Maringá - PR, especificamente no tocante às áreas verdes denominadas Parque 

do Ingá, Bosque II e Horto Florestal, e à degradação a que estas estão submetidas.  

Nesse sentido, as autoras ressaltam que cresceram ouvindo falar e criaram a imagem 

de que Maringá é uma cidade planejada, verde, ambientalmente correta, e que preserva 

grande porção de áreas nativas no seu perímetro urbano.  

No entanto, a cientista vem acompanhando a questão e vendo que as propaladas áreas 

verdes estão sendo deixadas de lado, não estão sendo conservadas. É muito difícil que uma 

área verde seja sustentável a partir do momento que a população destrói e polui o meio e os 

órgãos públicos, em conjunto com a sociedade civil, nada fazem. 

 

A situação chegou a um ponto em que 

não adianta fechar os olhos, o descaso 

com as principais áreas verdes da 

cidade começa a ser sentido por todos 

nós: poluição, mau cheiro do esgoto e 

do lixo, e tantas outras consequências 

de um ambiente mal cuidado.  

 

Os administradores trabalham um marketing em torno da arborização e das áreas 

verdes da cidade de Maringá, mas não colocam em prática políticas voltadas à sua 

preservação.  

                                                           
37

 Discente do  curso  de  especialização  em  Planejamento  Ambiental  no  Centro  Universitário  de  Maringá–  

CESUMAR;  Graduada  em  Arquitetura  e  Urbanismo  pelo  Centro  Universitário  Filadélfia  -  UNIFIL.  

Mestre em Educação  pela  Universidade  Estadual  de  Maringá  -  UEM;  Especialista  em  História  e  

Sociedadepela  Universidade  Estadual  de  Maringá  -  UEM;  Docente  do  curso  de  especialização  em  

PlanejamentoAmbiental  no  Centro  Universitário  de  Maringá  –  CESUMAR.  E-mail:  

leonir_borges@zipmail.com.br 
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Assim como a água é um bem finito para os seres humanos, se as áreas verdes não 

forem bem cuidadas a situação chegará a um ponto em que o próprio ser humano destruirá o 

seu meio ambiente
38

. 

 

12.1. A SITUAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE QUE TANTO OS MARINGAENSES 

SE ORGULHAM 
 

12.1.1. PARQUE DO INGÁ 

 

O Parque do Ingá chamava-se Bosque I, denominação original dada por Jorge de 

Macedo Vieira. Através da Lei Municipal nº. 803/70 o parque passou a se chamar Dr. 

Etelvino de Oliveira.  

Em 13 de outubro de 1971, por força da Lei Municipal n.º880/71, esse parque florestal 

passou a denominar-se Parque do Ingá, devido à grande quantidade de árvores da espécie 

“ingá” que existiam no seu interior
39

. 

Entre os anos de 1947 A 1970 o hoje Parque do Ingá foi abandonado, como nos relata  

Meneghel
40

,  ficando  totalmente  exposto  à  depredação,  sendo alvo  de  lenhadores  e  

caçadores.   

Um fato interessante é que as minas de  água existentes dentro do parque serviam de 

reduto para as dezenas de lavadeiras que dependiam desse serviço para o sustento da família. 

O processo de verticalização da cidade de Maringá, devido à construção de prédios 

comerciais e residenciais, e o adensamento de ocupação da Zona 01, são exemplos da intensa 

ocupação
41

 do solo que afeta a condutividade hidráulica.   

O rebaixamento da linha férrea para a construção do Novo Centro e a 

impermeabilização do solo acarretaram também a penetração de água para alimentar o lençol 

                                                           
38

 PICOLI, Samira Soledad Gongora e BORGES, Leonir. MARINGÁ: A CIDADE ROTULADA 

COMO“CIDADE  VERDE”. Disponível em: 

https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/511/369. Acesso em: 03 ago. 2020. 
39

 JABUR, A. Aspectos qualitativos do escoamento superficial na microbaciahidrográfica do córrego Moscados 

no município de Maringá. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 

2002. 
40

 MENEGHEL, Teresa. Parque do Ingá problemas ambientais começaram há 40 anos. Maringá: Prefeitura 

Municipal de Maringá, 2003. 
41

 Taxa de ocupação, segundo código de obras lei municipal 331/99, relação entre a projeção da edificação sobre 

o terreno e a área do lote, expressa  em  valores  percentuais.  Ou seja, o espaço que a construção ocupa sobre o 

terreno. 

https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/511/369
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freático, trazendo como consequência, entre outras, o impedimento de recarga do lençol que 

abastece as nascentes do lago situado dentro do Parque do Ingá. 

Segundo Meneghel (2003), à época da criação do parque apenas 3% da água desciam 

para a mata, porque a maior parte infiltrava-se diretamente no solo.  

 

Os problemas surgiram a partir do 

momento em que se iniciou a 

pavimentação asfáltica e a construção 

de edifícios comerciais e residenciais. A 

água começou acorrer em um 

considerável volume para dentro das 

reservas, provocando erosão. 

 

O processo de erosão que ocorre dentro do Parque do Ingá iniciou-se em meados da 

década de 1960, devido à pavimentação asfáltica da região central da cidade. Quando a 

Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná projetou o escoamento das galerias 

pluviais para as áreas de fundo de vale, onde ficam os bosques, desencadeou-se todo o 

processo da erosão
42

. 

A Prefeitura de Maringá realizou em 1994 o Plano de Manejo do Parque do Ingá, 

apresentando diversos objetivos: proteger a floresta existente, recuperar as áreas alteradas, 

proporcionar oportunidades para pesquisas em diversas áreas sem provocar alterações no 

ambiente natural e recreação com educação ambiental.  

De acordo com Meneghel
43

, os problemas ambientais iniciaram-se há 40 anos, e não 

surgiram da noite para o dia, mas resultaram da ausência de planejamento e de preocupação 

ambiental por parte dos órgãos públicos durante cinco décadas de existência do município. A 

cidade veio crescendo sem levar em conta que os recursos naturais devem ser conservados. 

                                                           
42

 Erosão, segundo Houaiss e  Villar  (2004),  desgaste  do  solo  por  agentes  externos  como  vento,  chuva, 

etc.,  corrosão. 
43

 MENEGHEL, Teresa. Parque do Ingá problemas ambientais começaramhá 40 anos. Maringá: Prefeitura 

Municipal de Maringá, 2003. 
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12.1.2. BOSQUE II OU PARQUE FLORESTAL DOS PIONEIROS 

 

Uma das maiores reservas ecológicas da cidade de Maringá é o Bosque II, onde se 

encontram variadas espécies da flora e da fauna, algumas em vias de extinção, as quais 

servem também como lazer contemplativo da população
44

. 

De acordo com o Decreto Municipal 1.556/82, o Bosque II é Área de Preservação 

Ambiental, com área de 59 ha. Situado na zona central da cidade de Maringá, é um ponto  de  

despejo  das  galerias  pluviais  da  malha  urbana  que  está  em  seu  entorno. Recebeu o 

nome de “Parque Florestal dos Pioneiros” pela Lei Municipal 1.649/83. 

A Câmara Municipal de Maringá decretou, no ano de 1982, através da Lei 1.556/82, 

que o Bosque II seria área de preservação permanente. Dois anos depois, em 1984, revogou a 

mesma lei e autorizou a urbanização e a recuperação ambiental, prevendo inclusive 

construções arquitetônicas, como um hotel, dentro do Bosque.  Devido a diversas 

manifestações, acabou-se deixando de lado esse projeto. 

 

Dentro do Bosque localiza-se a 

cabeceira de drenagem que dá origem 

ao córrego Cleóprata, afluente do 

Ribeirão Pinguim, da bacia 

hidrográfica do rio Ivaí, parte 

impermeabilizada artificialmente. 

 

Em estudos realizados por Zamuner (2001), verifica-se que a área do entorno do 

Bosque II está com sua maior edificações e pavimentação. Dentro do Bosque localiza-se a 

cabeceira de drenagem que dá origem ao córrego Cleóprata, afluente do Ribeirão Pinguim, da 

bacia hidrográfica do rio Ivaí, parte impermeabilizada artificialmente. Assim define o autor: 
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Apresenta 49,13% (dados computados até março/2000) da sua área 

total impermeabilizada por processos artificiais por meio de 

edificações e pavimentações.  Se considerarmos que o parque 

corresponde a 17,93% da superfície total, a porcentagem da área 

permeável dentro da mesma é estimado em 33%, o que deve ser 

mantido pelas leis de uso e ocupação do solo. A zona 01 mostrou-se 

como sendo a mais impermeabilizada (92,8% da sua área) e a zona 20 

(4,5% da sua área) a menos impermeabilizada. 

 

O despejo das galerias pluviais dentro do Bosque II é realizado de forma inadequada, 

fazendo surgirem processos erosivos que estão evoluindo de forma acelerada, 

comprometendo o local  e  sua  zona  periférica.  Com isso acontece em diversos fatores que 

alteram significativamente as características físicas, químicas e bacteriológicas dos corpos 

d’água; como: o carreamento pedológico retirado dos processos erosivos, a sedimentação do 

córrego Cleópatra e a entrada de sedimentos sólidos vindos da drenagem urbana. 

 

12.1.3. HORTO FLORESTAL DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES 

 

O engenheiro Luiz Teixeira Mendes foi o responsável pela criação do Horto Florestal, 

cuja finalidade era preservar um pedaço de mata junto à cidade e também servir de escola 

para estudos científicos e produção de mudas para a arborização urbana da cidade de 

Maringá.  

A preocupação da Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná
45

, não estava 

focalizada na preservação do meio ambiente, e sim, em uma paisagem esteticamente atraente 

para os futuros moradores da cidade de Maringá.  Assim, mudas foram chegando de vários 

lugares e regiões do País, moldando a cidade de forma a torná-la mais agradável. 

 

O abandono do Horto Florestal, 

segundo o próprio advogado da 

Companhia de Melhoramentos do 

Norte do Paraná, deve-se a um decreto 
                                                           
45

 Horto Florestal é de propriedade  da  Companhia  melhoramentos  do  Norte  do  Paraná  –  CMNP.  Mas  

aprefeitura  possui  responsabilidade  conjunta  com  a  CMNP  na  questão  ambiental,  pois  o  Horto  foi  

consideradoReserva  Florestal  Municipal.  Existem  diversas  discussões  sobre  quem  é  responsável  pela  área  

do  Horto,  atémesmo  um  processo  judicial  (Autos  726/2003). 



 
 

68 
 

municipal que transforma a reserva em 

área de interesse público e intocável
46

. 

 

Os moradores das proximidades do Horto garantem que o entorno, e até mesmo o 

interior da reserva, tornaram-se locais para consumo de drogas e prostituição. Isso está 

prejudicando a valorização das residências próximas, há diversos moradores questão se 

retirando do bairro defronte à reserva, com medo
47

. 

Mesmo fechado por decreto judicial, o Horto ainda permanece como uma das 

referências ambientais da cidade de Maringá, mas a erosão e o despejo de resíduos industriais 

e domésticos ameaçam-no.  

A identificação dos poluidores, a construção de dissipadores de energia e o controle 

das erosões são de responsabilidade do município
48

.  

Nada está sendo feito quanto à preservação do Horto. Segundo Villalobos
49

, já 

passaram os prazos para cumprir a sentença proferida pela Justiça em 6 de outubro de 2005, a 

qual estabelece que o Município de Maringá realize a construção de novas galerias pluviais e 

dissipadores de energia, enquanto à proprietária cabe colocar em prática a elaboração de um 

plano de manejo direcionado ao Horto. 

 

12.2. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 
 

 

O fato constatado não somente por pesquisas, mas também por uma triste realidade é 

a de que um dos símbolos da cidade que é o Parque do Ingá, possui seu lago atualmente 

irrecuperável, diante de tanta degradação ambiental sofrida.  

O lago construído artificialmente era abastecido por nascente natural (Gruta da Santa), 

contudo a impermeabilização encerrou o curso d’agua que alimentada o lago. O lençol 
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freático ao entorno do Parque do Ingá esta com seus recursos naturais esgotados e com a nova 

pista emborrachada que está sendo construída para caminhada o fluxo permeável será ainda 

menor. 

Demais opções surgem para que haja recuperação do lago, tais como a perfuração de 

poço artesiano, bombeamento hídrico, etc. Fato real é a mortalidade dos animais, o desgaste 

do bosque, as péssimas condições passadas de gestão em gestão, deixaram o coração da 

cidade desolado e praticamente sem chance de vencer essa luta por um curto prazo. 

Nesse sentido, não vislumbramos outra solução, senão a de uma PPP Parceria Público 

Privada que realmente pudesse fortalecer, recuperar e utilizar esse bem natural em favor da 

população de Maringá. 

Haveria uma outorga para o manejo das árvores, para implementação de sistemas de 

engenharia modernos que pudessem viabilizar e recuperar diversos itens biológicos do 

Parque do Ingá. Adotaríamos o modelo do Central Park em Nova York, assim vejamos: 

 
Central Park. 

Fonte: http://michaelminn.net/ 

 

http://michaelminn.net/
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Angel of The Waters (Anjo das Águas). Ela foi criada em 1868 para comemorar a abertura do 

aqueduto que viria a suprir a cidade com água fresca. 

Fonte: https://www.viajenaviagem.com/2017/10/central-park-nova-york/ 

 

 
Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Trata-se de um reservatório de água cercado por uma 

pista para pedestres. A finalidade original dessa obra de 1862 era abastecer a cidade de água limpa, 

mas hoje em dia ela fornece água apenas para outras partes do parque, como piscina, lagos e fontes. 

Fonte: https://www.viajenaviagem.com/2017/10/central-park-nova-york/ 

 

Na  cidade  de  Nova  York,  o  poder  público  implanta,  no  início  dos  anos  60,   

um   sistema  de  bônus,   conhecido  como  T D R  (Transfer of Development Rights), que 

https://www.viajenaviagem.com/2017/10/central-park-nova-york/
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estabeleceu  uma política de  troca  de  potencial  construtivo  acima  da  legislação  vigente 

por  área  tratada  de  espaço  livre
50

.  

Em Nova York, a  diversidade  de  situações  é  bastante  elevada, desde  o   

tratamento   das   áreas   de   acesso   e   circulação   dos edifícios,  até,  efetivamente,  o  

projeto de  áreas  maiores como a do Central Park,  intensamente frequentado pelos pedestres 

a procura de um  local  para  descanso,  alimentação  ou  abrigo  das  variações climáticas,  

além  de  intensa  programação  cultural. 

Com aproximadamente 3.450.000 m
2
 (o dobro do Parque Ibirapuera, em São Paulo),  

o  parque  caracteriza-se  por  caminhos para pedestres que raramente se cruzam  devido a 

uma série de túneis e pontes e que acompanham  mais ou  menos sinuosamente a  maior 

dimensão do retângulo que forma o parque.   

Cursos d'água, lagos e reservatório (com a pista de cooper a sua volta),  somados  ao  

modelado  de  terreno,  criam   colinas  que contrastam  com  áreas gramadas,  destinadas à 

prática esportiva ou,  simplesmente,  gerando  clareiras. O sistema hídrico acompanha o 

parque: 

 
Sistema Hídrico Central Park – New York 

Fonte: https://pripelomundo.com.br/2013/09/24/nyc-central-park/mapa-central-park/ 
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A intenção de reformular o Parque do Ingá irá em realidade,  provocar  o  surgimento  

de  um  espaço  efetivamente apropriado   para a população,   sem   segregação   dos   grupos 

sócioculturais ou etários e sem  horários de  uso determinado com obras de arte dispostas em 

todo seu trajeto, com pistas para corrida, caminhada, ciclismo devidamente demarcadas e 

dispostas, incluindo a caminhada com animais no interior do parque e de todos os parques de 

Maringá. 

  A ocupação será significativa ao longo de todo o dia, com ou sem eventos especiais e 

para as mais diversas atividades: recreação infantil, aulas ao ar livre, almoço, prática 

esportiva, cooper, exposição  ao  sol,  caminhadas,  etc. 

O intuito dessa gestão é fazer do Parque do Ingá um novo modelo de parque, como o 

exemplo do Central Parque, também se faz o modelo de Inhotim: Instituto De Arte 

Contemporânea e Jardim Botânico em Minas Gerais, assim observa-se: 

 
Museu Inhotin com galerias ricas na arquitetura e no design e grandes jardins botânicos com 

lagos e mata preservada. 

Fonte: https://topview.com.br/estilo/inhotim-o-maior-museu-a-ceu-aberto-do-brasil/ 

 

https://topview.com.br/estilo/inhotim-o-maior-museu-a-ceu-aberto-do-brasil/
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Crédito: Pedro Motta/Instituto Inhotim/Divulgação 

Obra de Matthew Barney no Inhotim; museu ficará fechado por tempo indeterminado 

 

 

(...) reformular o Parque do Ingá irá em 

realidade,  provocar  o  surgimento  de  

um  espaço  efetivamente apropriado   

para a população,   sem   segregação   

dos   grupos sócioculturais ou etários e 

sem  horários de  uso determinado com 

obras de arte dispostas em todo seu 

trajeto, com pistas para corrida, 

caminhada, ciclismo devidamente 

demarcadas e dispostas, incluindo a 
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caminhada com animais no interior do 

parque e de todos os parques de 

Maringá. 

 

Pretende-se alargar essa cultura de acesso para a população em todos os parques 

abertos ao público de Maringá, atualmente, por exemplo, animais são proibidos de adentrar 

aos parques, tal restrição faz com que o dono dos pets deixe de usufruir daquele local, 

afastando este público que também necessita da pratica de caminhada ao ar livre, bem como 

de apreciar o espaço aberto. 
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13. CULTURA E TURISMO 
 

 
Fonte: http://www.maringa.com/turismo/ 

 

Os bens culturais de uma cidade são múltiplos. Edificações, monumentos, espaços 

públicos, ruas, praças, bosques, árvores, objetos da cultura material, vestimentas, 

documentos, livros, fotografias, obras de arte, festas, cerimônias, comidas, celebrações e 

outros mais que possam expressar aquilo que os homens são ou foram, pensam ou pensaram, 

fazem ou fizeram. 

Identificá-los e salvaguardá-los é tarefa importante, pois são “lugares da memória”, 

são elementos portadores de identidades, histórias, saberes, conhecimentos e técnicas. Marli 

Rodrigues
51

 lembra que agir em prol da conservação do legado cultural é “garantir que a 

sociedade tenha maiores oportunidades de perceber a si mesma”. 

A Constituição de 1988 instituiu a cultura e o conjunto do patrimônio cultural como 

direitos fundamentais para “o alcance da dignidade humana”.  

O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico de Maringá – SPHAM, um órgão que 

surgiu com a atribuição de identificar e adotar medidas com vistas a salvaguardar e monitorar 

o gerenciamento dos elementos culturais da cidade. José Henrique Rollo
52

, um dos 

responsáveis pelo SPHAM, entendia que:  

 

A criação do SPHAM de Maringá representou um passo decisivo no 

envolvimento do Poder Público com as exigências, colocadas na ordem do 

dia por todo o país, de uma política moderna e bem planejada de preservação 
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de bens culturais e documentais. Ela brotou da percepção de que o processo 

de urbanização galopante que a cidade tem experimentado nas duas últimas 

décadas está comprometendo, dramaticamente, os traços ainda presentes da 

fase inicial de formação desta comunidade. Neste sentido, não se trata de uma 

atitude puramente formal destinada a dotar Maringá de um organismo similar 

aos tantos e quantos existentes em várias localidades deste país. 

Trata-se, isto sim, de fornecer as bases institucionais para o desenvolvimento 

de uma política consequente de definição e preservação do patrimônio 

histórico-ambiental da comunidade maringaense (...) (Maringá. Prefeitura 

Municipal, 1991). 

 

Os desdobramentos da criação do SPHAM em finais do ano de 1987 e com ele a 

afirmação do patrimônio cultural enquanto política pública foram os objetivos pesquisados e 

analisados quanto à execução da política patrimonial de 1987 até o ano de 2008
53

. 

Foram treze anos em que o patrimônio, apesar da legislação e do estabelecimento do 

SPHAM, permaneceu à margem das políticas públicas.  

Entre as problemáticas que explicam a inércia do período estão à falta de 

conhecimento dos responsáveis em torno do tema e a ausência de vontade política em 

aprofundar os entendimentos de por que e como preservar os bens culturais da cidade.  

As ações patrimoniais foram restritas a leis autorizativas, elaboradas graças a 

sensibilidade de alguns vereadores em relação a tal política e em função do anseio de parte da 

população, mas, sendo apenas autorizativas, tais leis foram engavetadas.  

 

Como resultado, os primeiros treze anos 

da política de patrimônio resultaram na 

conservação de duas capelas, a Santa 

Cruz e São Bonifácio. Espaços de 

importância para a história da cidade 

desapareceram sem que o poder público 

se incomodasse, o caso mais 
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emblemático foi o da Estação 

Ferroviária. 

 

Entre 2001 e 2004, foi possível verificar que a temática adquiriu uma importância 

maior. Houve nesse período uma mobilização popular, a participação de entidades, de 

técnicos na área, de acadêmicos, parte da imprensa e do Ministério Público.  

Também se verificou uma sensibilidade maior do governo municipal, determinante 

para que a cidade tivesse o seu primeiro bem tombado, o prédio da CMNP, pois, as Capelas 

reconhecidas como patrimônio nos governos anteriores, não estavam até então registradas no 

Livro de Tombo. Foi um tempo marcado pelo reconhecimento da urgência de salvaguardar 

elementos citadinos, haja vista a dinâmica de transformação da paisagem, sobretudo na região 

central de Maringá
54

. 

Dar continuidade a esse movimento, romper com as ações patrimoniais casuísticas, 

tumultuadas e marcadas por prejuízos à salvaguarda dos bens culturais era o que se esperava 

na gestão seguinte. 

As medidas inicialmente adotadas pelo governo Silvio Barros levaram a crer que o 

patrimônio adentraria a pauta política, pois logo no início dessa gestão foi nomeada a 

Comissão de Patrimônio, com competências para proceder a levantamentos técnicos 

destinados a identificar os bens culturais da cidade.  

Esse período também foi marcado por uma atuação do Ministério Público, quando a 

Promotoria do Meio Ambiente, com o apoio de historiadores e arquitetos elaborou um pré-

inventário das edificações importantes para a história e memória de Maringá. Tal documento 

foi encaminhado ao Executivo com a recomendação de que a administração delas se 

ocupasse, estudando com maiores detalhes quais deveriam ser conservadas, bem como, os 

instrumentos mais adequados a essa proteção
55

.  

No entanto, nos quatro anos dessa administração (2005-2008) o saldo da política 

patrimonial ficou muito aquém do esperado. Marcado por um ideal de modernidade, 

defendendo demolições enquanto solução para questões sociais e possivelmente em sintonia 

com os interesses de agentes imobiliários, a gestão Silvio Barros ignorou a conservação do 
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patrimônio cultural enquanto parte das obrigações da política pública. Edificações 

desapareceram sem que houvesse esforços para a conservação. Foi o que se viu em relação à 

Cafeeira Santo Antônio e ao Cine Horizonte
56

.  

Enfim, o acompanhamento da política patrimonial ao longo desses vinte e dois anos 

me permite dizer que a despeito da legislação e dos desejos de alguns, Maringá não 

conseguiu crescer em sintonia com a conservação do que seriam seus bens culturais. A 

pesquisa que agora se conclui permite afirmar que a política de patrimônio continua 

casuística, tumultuada e pouco proveitosa. 

  

No decorrer da pesquisa ficou claro que 

há um amplo desconhecimento das 

amplas possibilidades de uso dos bens 

conservados, no desconhecimento que a 

salvaguarda não engessa a cidade, não 

impede a renovação urbana de outros 

espaços
57

.  

 

O patrimônio em Maringá é em boa medida sinônimo de problema, de velharia, de 

coisa arcaica que impede o desenvolvimento da cidade. Modificar esse quadro é tarefa das 

mais importantes, pois tal como entende Ferreira
58

 “(...) para que exista patrimônio é 

necessário que ele seja reconhecido, eleito, que lhe seja conferido valor, o que se dá no 

âmbito das relações sociais e simbólicas que são tecidas ao redor do objeto e do evento em 

si.” 
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13.1. PONTOS TURÍSTICOS DE MARINGÁ 
 

Maringá passou a compor a lista das cidades brasileiras que possuem estrutura verde e 

seus diversos atrativos foram reconhecidos pela EMBRATUR (Empresa Brasileira de 

Turismo) que em novembro de 1.997, que a classificou como cidade turística. 

Maringá participa desde 1996 do PNMT (Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo), da Embratur, que visa conscientizar e incrementar ações para o desenvolvimento 

do turismo nos municípios engajados nesse programa. Os principais pontos turísticos que 

contemplam a paisagem urbana do município de Maringá são: 

 

• Parque Do Japão • Praça Manoel Ribas 

• Horto Florestal • Monumento Ao Desbravador 

• Mesquita Muçulmana • Catedral Basílica Menor Nossa Senhora Da Glória 

• Teatro Regional Calil Haddad • Mercadão Municipal De Maringá 

• Praça Pio Xii • Parque Do Ingá 

• Maringá Puro Verde • Shopping Maringá Park 

• Capela Santa Cruz • Museu Da Bacia Do Paraná 

• Bosque Das Grevíleas • Complexo Esportivo Jaime Canet Junior 

• Parque Alfredo Werner Nyffeler • Shopping Avenida Center 

• Templo Budista Jodo-Shu Nippakuji De Maringá 

Fonte: http://www.maringa.com/turismo/ 

 

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (2013), a cidade de Maringá sequer 

aparece como um dos visitantes em Atrativos, Paraná 2008-2012. 

 
Fonte: SETU, 2013 

http://www.maringa.com/turismo/
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A pesquisa da demanda realizada em Maringá demonstra que os negócios se 

confirmam como o principal motivo da viagem (acima dos 45%), comprovando sua 

importância econômica regional, conforme apresentado em Tabela abaixo
59

.  

Em segundo lugar, aparecem as visitas a parentes/amigos, com uma taxa de 27,6%. 

Ainda que incipiente, pode-se verificar o crescimento do turismo de lazer, que apresenta uma 

projeção positiva, saindo de 5,6% em 2005 para 8,3% em 2012. 

Chama a atenção a queda do número de turistas que foram participar de eventos em 

Maringá, cuja projeção aponta para uma estabilidade em torno de 4% para 2012. Um dos 

motivos apontados para este fato é o fechamento de alguns dos locais em que se realizavam 

os eventos na cidade. A Prefeitura Municipal e o Maringá e Região Convention & Visitors 

Bureau trabalham em conjunto com entidades e empresários para a implantação de um novo 

espaço que atenda esta carência da cidade, devendo reverter esta tendência nos próximos 

anos.  

Maringá pertence a um importante 

entroncamento rodoviário, além do 

Anel de Integração implantado pelo 

Governo do Estado e, portanto, 

percebe-se o impacto do modal 

rodoviário no período, com uma grande 

preferência pela utilização dos 

automóveis como meio de transporte 

dos turistas.  

 

O Gráfico abaixo apresenta, semelhante aos demais destinos, que a preferência por 

veículos tem provocado o arrefecimento do transporte de ônibus. Maringá apresenta ainda 
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uma característica diferenciada, que são as melhorias implantadas no Aeroporto Municipal, 

alavancando o transporte aéreo. 

 

 Fluxo de Turistas para Maringá, segundo o tipo de Transporte, 1992-2012 

Fonte: SETU, 2013. 

 

Percebe-se uma queda proporcional na utilização do modal aéreo pelos turistas. 

Considerando que o volume de passageiros no período tenha crescido de 247.376 em 2005 

para 531.393 em 2012, dos quais o número de turistas foi de apenas 121.266. A participação 

relativa deste modal no número total de turistas passou de 15,4% para uma estimativa de 

9,9% em 2012. 

 

13.2. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 

 

É urgente que haja projetos de educação patrimonial para que os moradores possam 

entender que “a modernidade de uma sociedade se mede por sua capacidade de se reapropriar 

das experiências humanas distantes da sua no tempo e no espaço
60

. 

Esse governo pretende preservar a cultura, incentivar novas formas de arte, bem 

como, priorizar o turismo, fortalecendo toda uma cadeia de consumo local para geração de 

emprego e renda. Segundo o estudo citado, é urgente que se faça um inventário das 

residências em madeira, pois seu desaparecimento será certo, dado o processo de 

verticalização que a cidade vive. Para o mercado imobiliário esses imóveis são excelentes 

oportunidades expansão de negócios. Não se pode esquecer que “essas já foram as casas de 

luxo de Maringá, as primeiras casas de Maringá eram ranchões e quando começaram as casas 

de madeira serrada, só os ricos podiam construir” (Jornal O Diário, 05 de setembro de 2009, 

p. A4). Assim, essa gestão se compromete a realizar com a máxima urgência esse inventário. 
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Outro patrimônio cultural a ser preservado, é o antigo núcleo central e inicial da 

cidade, Maringá Velho, um bairro que ainda tem edificações que contam a história de 

Maringá, cujos moradores são portadores da memória do período inicial da cidade. 

Em detrimento ao estudo e as pesquisas o poder público também realizará um 

inventário em torno do patrimônio industrial da cidade, das antigas instalações de cerealistas, 

silos e armazéns estão abandonados ou sendo demolidos para ceder espaço para novas 

construções. A tendência é seu desaparecimento. Entendo que novos usos poderiam garantir a 

continuidade de parte desse patrimônio, e simultaneamente, proporcionar desenvolvimento 

econômico, social, cultural desses locais. 

 

Haverá também investimento público 

para a conservação é o documental, 

recuperando digitalmente os 

documentos orais, imagéticos e textuais 

foram salvaguardados, todavia a 

carência de investimento nesse tipo de 

conservação tem implicado na 

inadequada conservação desses e 

limitado à aquisição de outros
61

. 

 

A política de patrimônio também ganharia se o tema fosse tido como pauta de outros 

setores, pois é uma política transversal a outras, que diz respeito aos demais Conselhos de 

Meio Ambiente, da Cultura, da Gestão Territorial e Políticas Urbanas, de Turismo. 

Enfim, essa gestão possui o compromisso com a história de Maringá e seu prioritário 

desenvolvimento turístico e regional sustentável de valoração ao passado, aos seus pioneiros 
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e as suas edificações, com a ampliação do Aeroporto Regional e incentivos as companhias 

aéreas que realmente haja disponibilidade de preços, tal como ocorre em Londrina 

atualmente. 
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14. ESPORTE 
 

 
Estádio Regional Willie Davids 

Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios (Sisbrace) 

 

 

A Carta Constitucional de 1988 trata do esporte no artigo 217: 

 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 

formais, como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a 

sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 

profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 

nacional. 

§ 1.º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 

desportiva, regulada em lei. 

§ 2.º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 

instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3.º O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

(BRASIL, 1988)
62

. 

 

O esporte passou a ser tratado como direito de cada um, estando sob a 

responsabilidade do Estado o fomento de suas práticas formais e não formais. De acordo com 
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o artigo 1.º, parágrafos 1.º e 2.º, da Lei n.º 9.615/1998, que institui as normas gerais sobre o 

esporte, as práticas formais são reguladas por normas nacionais e internacionais e pelas regras 

de prática de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração 

do esporte.  

As práticas não formais são 

caracterizadas pela liberdade lúdica dos 

praticantes. O inciso I do artigo 217 

trata da autonomia das instituições 

esportivas
63

. Este inciso é de grande 

importância, uma vez que 

disponibilizou maior independência 

para as instituições realizarem seus 

atos, sendo vantajoso para a promoção 

do esporte em nível nacional.  

 

Antes da Constituição Federal de 1988, qualquer ação realizada pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB) devia ser autorizada pelo já extinto Conselho Nacional de Desportos 

(CND), fato que trazia diversas dificuldades, pois o Conselho não acompanhava a evolução 

esportiva no cenário internacional (NUZMAN, 2007).  

De forma adicional ao contido na Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 9.615, de 

24/03/1988, além de trazer o esporte como um direito individual, reconheceu-o em três 

manifestações iii: esporte educacional, esporte de participação e esporte de rendimento, 

caracterizadas nos incisos I a III do artigo 3.º da referida Lei.  
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A manifestação educacional traz o esporte como aquele “praticado nos sistemas de 

ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 

hipercompetitividade de seus praticantes” (BRASIL, 1998). 

 

14.1. GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO ESPORTE: O CASO DE MARINGÁ/PR 
 

Segundo Silva (2005)
64

, competência é a faculdade juridicamente proporcionada a 

uma instituição, a um órgão ou um agente do Poder Público para emitir decisões. Ou seja, 

trata-se de uma atribuição que entes e órgãos públicos possuem junto à coletividade e outros 

entes e órgãos públicos.  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 apresenta a competência como sendo 

administrativa ou material (artigo 23) e legislativa (artigo 24). A competência administrativa 

ou material é responsável pela atuação concreta do ente, que pode editar normas individuais 

(atos administrativos). Já a legislativa manifesta-se no poder de estabelecer normas gerais, 

leis em sentido estrito. 

De acordo com o artigo 24, inciso IX, União, Estados e Distrito Federal têm 

competência legislativa concorrente – que é aquela que se exerce simultaneamente sobre a 

mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão – em relação ao esporte. Neste 

contexto, percebe-se uma divisão de responsabilidades bastante limitada, com a esfera federal 

atuando na manifestação educacional e os estados e municípios com responsabilidade pelo 

ensino médio e o fundamental, ao mesmo tempo em que estados e municípios também 

possuem secretarias ou departamentos responsáveis pelo esporte. Assim, evidencia-se uma 

dificuldade na integração de papéis dessas esferas estatais, principalmente em seus níveis de 

ação
65

. 

 

14.2. LEGISLAÇÃO ESPORTIVA MUNICIPAL 
 

A legislação maringaense que trata de incentivos ao esporte teve início com a Lei n.º 

2.537, de 30 de maio de 1989, com a instituição do Programa de Apoio ao Esporte. A referida 

lei tinha como objetivo angariar recursos para o desenvolvimento do esporte amador, por 
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intermédio da adoção de atletas ou agremiações de qualquer modalidade esportiva, por 

pessoas físicas ou jurídicas do Município
66

.  

Nessa lei, o Poder Executivo concedia benefícios fiscais (descontos em impostos e 

taxas municipais) àqueles que patrocinassem as despesas esportivas. 

Doze anos depois, com a Lei n.º 5.339/2001, houve a revogação da Lei n.º 2.537/1989 

e o incentivo passou a ser realizado mediante repasses mensais às Associações 

Esportivas constituídas e com sede em Maringá, e cadastradas na Prefeitura. A legislação que 

se seguiu após a Lei n.º 5.339/2001, ou seja, Leis n.º 6.485/2003, 7.045/2005, 7.127/2006 e 

8.269/2008, basicamente trataram de aumentos nos valores totais mensais a serem 

repassados, mantendo a característica de repasses diretamente às instituições esportivas e 

definindo o tipo de despesa que poderiam ser realizados com os recursos do incentivo. 

 

De acordo com a Lei que institui o 

Programa de Incentivo ao Esporte 

Amador na cidade de Maringá, a 

Administração disponibilizará a Bolsa 

Atleta àquelas modalidades que 

apresentarem melhor desempenho 

técnico e àquelas em que haja interesse 

em seu aprimoramento. 

 

A Lei n.º 8.269/2008 foi revogada em 14 de abril de 2014, pela Lei n.º 9.737, 

regulamentada no dia 23 de maio de 2014 pelo Decreto n.º 1.145. O Programa de Incentivo 

ao Esporte Amador, criado pela legislação citada é gerido pela Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer (SESP) e tem por objetivo repassar recursos para atletas de modalidades 

individuais e pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e com finalidade 
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esportiva expressa (Associações Esportivas e Paradesportivas), com vistas ao 

desenvolvimento de modalidades esportivas por elas praticadas e representação do Município 

em Jogos Oficiais.
67

 

Os atletas e paratletas que atendam aos requisitos determinados na legislação 

supracitada podem ser beneficiados com o Programa Bolsa Atleta. De acordo com a Lei que 

institui o Programa de Incentivo ao Esporte Amador na cidade de Maringá, a Administração 

disponibilizará a Bolsa Atleta àquelas modalidades que apresentarem melhor desempenho 

técnico e àquelas em que haja interesse em seu aprimoramento. Além disso, é previsto na Lei 

que os valores estipulados podem ser revistos quando necessário, observando-se o limite 

definido na Lei Orçamentária Anual. 

A contrapartida dos atletas e paratletas é a autorização para o uso de sua imagem, voz, 

nome ou apelido esportivo nas imagens e anúncios oficiais da Administração, devendo os 

mesmos utilizar a marca oficial do município de Maringá e da Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer (SESP) em matérias de divulgação e marketing e em uniformes. 

A Lei n.º 9.737/2014 trouxe uma novidade na forma de pagamento do Programa Bolsa 

Atleta, pois, ao contrário do que determinavam as legislações anteriores, os atletas e 

paratletas que cumprirem os requisitos para recebimento do benefício, têm depositado 

mensalmente, em conta bancária própria, os valores aprovados. Segundo o Secretário de 

Esportes e Lazer da época, em entrevista informal, tal fato é marcante e bastante relevante, 

pois acaba com as intermediações dos pagamentos que outrora acontecia entre as Associações 

Esportivas e os atletas/paratletas. 

 

(...) em Maringá/PR instituições 

privadas sem fins econômicos, e dentre 

elas as de caráter esportivo, estão 

autorizadas a firmar convênios, 

acordos, ajustes, termos de cooperação 
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ou outros instrumentos similares com o 

Poder Executivo. 

 

A Lei n.º 8.548, de 22 de dezembro de 2009, prevê que em Maringá/PR instituições 

privadas sem fins econômicos, e dentre elas as de caráter esportivo, estão autorizadas a firmar 

convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação ou outros instrumentos similares com o 

Poder Executivo. Nessa Lei e nas suas alterações posteriores – Leis n.º 8.661/2010 e n.º 

9.401/2012 – são trazidas a relação das instituições que estão aptas ao enquadramento no 

recebimento de recursos públicos e os requisitos que as instituições devem cumprir para que 

isso seja possível, como: disponibilidade orçamentária, comprovação de regularidade fiscal, 

declaração de utilidade pública municipal, funcionamento regular há pelo menos 24 (vinte e 

quatro) meses, princípios de economicidade, ter condições técnicas de funcionamento e 

outros
68

. 

Com relação às Associações Esportivas, antes da sua primeira alteração, o Anexo I da 

Lei n.º 8.548/2009, trazia como instituições aptas as responsáveis pelas modalidades de 

atletismo, basquete, bolão, bocha, ciclismo, futebol, futsal e ginástica rítmica, handebol, judô, 

karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Esse mesmo 

anexo também já trazia as instituições da área da assistência social que trabalhavam com 

pessoas com deficiências, inclusive na prática esportiva (deficientes visuais e deficientes 

auditivos). 

No Quadro abaixo apresentamos a síntese das principais alterações ocorridas na Lei 

n.º 8.548/2009, naquilo que se refere às inclusões e trocas de Associações Esportivas: 

 

 
Alterações na Lei n.º 8.454/2009 relacionadas às modalidades esportivas 

Fonte: Câmara Municipal de Maringá, disponível em <<http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=legislacao>. 

Acesso em: 25 de julho de 2015. 
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Estando a instituição devidamente incluída no Anexo I na Lei n.º 8.548/2009, outros 

trâmites ainda devem ser obedecidos pelas Associações Esportivas para a concessão dos 

recursos. Tais regras encontram-se detalhadas na Lei n.º 9.737/2014 e Decreto n.º 

1.145/2014. 

É necessário que se encaminhe à SESP um pedido de concessão do repasse de  

recursos à Associação Esportiva ou Paradesportiva e também os pedidos de Bolsa Atleta, 

acompanhados dos documentos e declarações listados na legislação pertinente. Em seguida, 

uma Comissão Técnica de Análise e Acompanhamento deve analisar e emitir um parecer 

quanto ao pedido. 

Este, por sua vez, será submetido à ratificação do (a) Secretário(a) da pasta, 

considerando-se o interesse público e a disponibilidade financeira. 

De acordo com o artigo 4.º da Lei 9.737/2014, os valores a serem recebidos são 

estipulados pela SESP, considerando-se: as categorias e os sexos atendidos, participação em 

eventos oficiais, resultados obtidos no ano anterior ao pleito, o histórico da modalidade e 

comprovação de capacidade técnica da instituição. 

 

(...) em 2015 foi lançado um edital 

estabelecendo valores a serem 

repassados para cada modalidade e 

para as mesmas Associações Esportivas 

outrora conveniadas (...) 

 

Com esses recursos, as instituições estão autorizadas a realizar despesas com materiais 

esportivos, equipamentos, medicamentos, alimentação em competições dentro e fora do 

Município, hospedagem em competições fora do Município, transporte de atletas ou equipe 

em competições fora do Município (locação de veículos coletivos, passagens de ônibus, aérea 

nacional ou internacional), vale transporte local ou metropolitano para deslocamento dos 

atletas de casa para os treinamentos e competições e vice-versa, seguros coletivos, taxas, 
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mensalidades em academias esportivas e locação de espaço esportivo para realização de 

treinamentos e competições
69

. 

Outro diferencial da Lei n.º 9.737/2014 foi a determinação do lançamento de Edital de 

Chamamento Público pela SESP, devendo vigorar a partir do ano de 2015. Esse 

procedimento é obrigatório e deve anteceder a celebração de convênios com instituições 

privadas sem fins lucrativos, no caso do município de Maringá, as Associações Esportivas. 

Apesar dessa determinação, em 2015 foi lançado um edital estabelecendo valores a serem 

repassados para cada modalidade e para as mesmas Associações Esportivas outrora 

conveniadas, documentos a serem apresentados e modelos de formulários. Assim, a 

determinação legal de lançamento de Edital de Chamamento Público ainda não foi obedecida. 

Encerrada a tramitação inicial dos documentos solicitados na legislação e aprovação 

dos projetos, os recursos recebidos devem ser aplicados pelas Associações Esportivas em 

conformidade com o Plano de Aplicação que foi apresentado e aprovado pela Comissão 

Técnica de Análise e Acompanhamento referendado pelo(a) Secretário(a), e integrado ao 

Termo de Convênio assinado pelas partes (Município e Associação Esportiva). 

 

14.3. O ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE 

MARINGÁ/PR 

 

O orçamento da Secretaria de Esportes e Lazer está estruturado a partir do Programa 

“Esporte e Lazer” e da Função “Desporto e Lazer”. Esta, por sua vez, comporta quatro 

subfunções e suas respectivas ações, conforme descreve o Quadro abaixo: 
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Subfunções e ações do orçamento da Secretaria de Esportes e Lazer de Maringá em 2014 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora
70

 com base nas informações do Plano Plurianual do 

Município de Maringá/PR 2014-2017 

 

A Tabela abaixo traz o valor orçado para a Secretaria de Esportes e Lazer, 

sintetizando os valores para pagamento das despesas com as quatro Subfunções e seus 

percentuais, no período de 2003 a 2014: 

 

 
 

 
Valores orçados para a Secretaria de Esportes e Lazer, valores e percentuais destinados para 

as suas quatro Subfunções, no período de 2003 a 2014. 

Fonte: Portal da Transparência
71

 

 

Considerando que o foco é a aplicação do artigo 217 da Constituição Federal de 1988 

ao orçamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Maringá/PR, destaca-se que o 

Esporte de Rendimento, teve seu percentual inferior aos recursos destinados à manutenção da 

Secretaria somente nos anos de 2003 e 2004. Em outras palavras, os valores destinados ao 

                                                           
70

 SILVEIRA, Andrea Luiza Alves, e RAMIRO, Caio Henrique Lopes. "Levando o Direito Constitucional a 

sério: aplicação do artigo 217 da Constituição Federal ao orçamento da Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer de Maringá/PR." Revista de Pós-Graduação do Centro Universitário Cidade Verde 2.2 (2016). 

 
71

 Portal do Ministério do Esporte. Disponível em: www.esporte.gov.br. Acesso em: 07 de julho de 2015. 



 
 

93 
 

esporte de rendimento foram superiores aos valores programados para a manutenção da 

Secretaria, na maior parte do período analisado. 

O Esporte de Rendimento também supera o percentual do Desporto Comunitário, 

chegando a percentuais altíssimos, como nos anos de 2006 a 2010: 2006: 70,10%, 2007: 

70,66%, 2008: 64,67%, 2009: 50,86% e 2010: 60,56%.  

Em 2006, o orçamento da Secretaria previa R$ 5.000.000,00 para a 5.ª etapa do 

Convênio da Vila Olímpica, oriundos do Governo Federal e destinados ao esporte de 

rendimento. Além disso, R$ 150.000,00 foram oriundos de convênio firmado com o Governo 

do Paraná para a realização dos Jogos Abertos do Paraná, em Maringá. Esse recurso também 

foi destinado para o esporte de rendimento
72

. 

No ano de 2007, um novo recurso do Governo Federal, no valor de R$ 5.000.000,00 

foi orçado para a 5.ª etapa das obras da Vila Olímpica. Em 2008, para o mesmo complexo 

esportivo, foram orçados mais R$ 5.200.000,00.  

 

No ano de 2009 não foram firmados 

convênios com as esferas estadual e 

federal. Em 2010, R$ 4.000.000,00 

foram conveniados com o Governo 

Federal para as obras da Vila Olímpica. 

 

Entre os valores orçados para o esporte de rendimento, destacamos os recursos 

destinados ao Repasse da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme a Lei n.º 9.737/2014, que 

institui o programa de incentivo ao esporte amador no âmbito do município de Maringá. 

Na Tabela abaixo, foram selecionadas as modalidades esportivas que juntas 

receberam no mínimo 50% dos valores repassados para as Associações Esportivas via Lei 

Municipal de Incentivo ao Esporte Amador, no período de 2005 a 2014. 
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Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora com base em relatórios de empenhos emitidos no período 

de 2005 a 2014, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Diante dos dados apresentados entre os anos de 2005 e 2014, percebe-se que as 

modalidades de futsal, voleibol, handebol, futebol e basquetebol, receberam, em média, mais 

de 50% do valor orçado para a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte Amador. 

 

Assim, além da prevalência de recursos 

na manifestação de rendimento em 

detrimento às outras manifestações, fica 

evidente que existe uma concentração 

de valores em uma parcela reduzida de 

modalidades
73

. 
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14.3. DEFININDO PROPOSTAS DE GESTÃO 2021 – 2024 
 

 

Em analise ao presente estudo, esse plano para esta gestão pública estabelece algumas 

questões como norte para as considerações conforme verificado os recursos na área esportiva 

têm sido investidos prioritariamente na manifestação esportiva de rendimento.  

Assim, percebe-se que, apesar do texto constitucional declarar que os recursos 

públicos devem ser aplicados prioritariamente na manifestação educacional, não é o que se 

observa na prática, inclusive no âmbito do município de Maringá. A maior parte dos recursos 

é voltada para o esporte de alto rendimento. 

Considerando que a maior parte dos recursos é destinada ao esporte de rendimento, 

para a realização da Prova Rústica Tiradentes, repasses da Lei de Incentivo ao Esporte e 

realização e participação em jogos e eventos esportivos de rendimento, concluímos que quem 

tem se beneficiado desses recursos, são basicamente: os participantes da corrida, as 

Associações Esportivas e atletas beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte, seja pelo 

recebimento de Bolsa Atleta, seja pelo repasse direto de recursos para as Associações 

Esportivas. Além disso, os recursos da Lei de Incentivo foram concentrados nas modalidades 

de futsal, futebol, voleibol, basquetebol e handebol, no período analisado. 

 

Conforme os dados apresentados, 

concluímos que o artigo 217 da 

Constituição Federal de 1988 não tem 

sido aplicado na Secretaria de Esportes 

e Lazer do Município de Maringá/PR, 

uma vez que os recursos têm sido 
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destinados prioritariamente na 

manifestação esportiva de rendimento
74

.  

Além disso, o orçamento da Secretaria 

não deixa claro, com exceção do esporte 

de rendimento, quais são as 

manifestações esportivas atendidas 

pelas Subfunções. 

 

Assim, esse governo municipal ira combater o excesso de burocracia existente na 

Secretaria de Esportes Municipal, haverá a desconcentração de valores em uma parcela 

reduzida de modalidades, agregando mais modalidades, o sistema de gestão e transparência 

será realmente divulgado de forma coesa e simplificada, e os bairro receberão atendimento 

prioritário para incentivo ao esporte. 
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CONSIDERAÇÕES 
 

Propomos um governo de esperança, de renovação de crença na família, com uma 

atuação decente, diferente de tudo aquilo que levou a cidade de Maringá a um caos urbano. 

Atualmente há uma crise ética, moral e fiscal, havendo confissão explicita em 

audiência na Câmara de vereadores, onde o Secretário de saúde verbaliza a compra de 

insumos médicos superfaturados. 

Houve empréstimos para reforma de praças que sequer foram concluídas em quatro 

anos de mandato, enquanto as ruas e avenidas ao entorno das praças restam cheias de buracos 

sem qualquer recapeamento ou renovação de malha asfáltica em quatro anos de mandato, 

dentre outros itens irregulares ou abandonados pelo Poder Público. 

Nós vamos constituir um governo com alegria, com diálogo
75

, efetuando todos os 

procedimentos administrativos com ética e transparência, vamos realmente efetivar 

contratações por meio de seletividade analítica de curriculuns que atendam com eficiência os 

anseios de uma nova administração.  

Seremos um governo formado por pessoas que tenham compromisso com Maringá e 

com todos os maringaenses com desburocratização de procedimentos para viabilizar o 

crescimento industrial e comercial do município, com prazos reduzidos, ajudando o micro, 

pequenos empresários, a indústria, o comércios e os prestadores de serviço.  

 

A Prefeitura de Maringá vai atender 

realmente aos anseios dos cidadãos e vai 

trabalhar pelo que realmente faz a 

diferença na vida de todos. Com novo 

sistema de alta segurança e de baixo 

custo, com a renovação dos bosques e 
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parques, entregando-os ao povo, que é 

detentor real desse bem e deve fazer uso 

sob todas as suas formas. 

 

O nosso governo municipal vai defender e resgatar o bem mais precioso de qualquer 

cidadão: a Liberdade, pois a cidade está destruída não só financeiramente com o impacto da 

pandemia de Covid 19, mas também, está desalentada, triste e necessitando urgentemente de 

uma injeção de motivação após tantos decretos de privação de liberdade econômica, física e 

moral dos munícipes.  
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