
 

 
PROGRAMA DE GOVERNO DO PROFESSOR EDSON : 

PT 2021-2024 

 

Abertura 

Ponta-Grossa - Uma Cidade para você! 

Plano de Governo  2021-2024 (PT - PCdoB) 
 

O cenário no qual deve se aplicar este plano é o de necessidade de recuperação. A 

incompetência do atual governo federal, tanto na condução da economia como no 

posicionamento do Brasil na diplomacia internacional, criando desnecessariamente 

dificuldades que atingem diretamente a região de Ponta Grossa cuja economia está 

diretamente ligada à agroindústria. 

As propostas apresentadas abaixo são decorrentes de alguns princípios que orientam um 

modelo de gestão.  

1- gestão integrada por projetos. 

2- papel do governo municipal na indução do desenvolvimento orientando as forças sociais, 

verdadeiras promotoras do desenvolvimento econômico e social. 

3- gestão orientada pela participação popular e pelo diálogo com todos os setores da 

sociedade. 

4- gestão orientada pelo diálogo com a capacidade criativa e pelo conhecimento da nossa 

realidade existentes nas nossas universidades. 

Introdução  

O Plano de Governo é o documento que estabelece as diretrizes, programas e ações mais 

importantes que serão implementadas no transcurso dos quatro  anos da futura 

administração (2021-2024). Tais propostas estão articuladas com os objetivos e a visão 

estratégica de longo prazo sobre o desenvolvimento do município. 
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É importante destacar que as propostas apresentadas abaixo serão orientadoras da ação 

governamental, mas sua realização dependerá da conjuntura econômica, da situação fiscal 

do município e, principalmente, da articulação de pactos sociais em torno dos objetivos de 

desenvolvimento. 

A partir de uma proposta inicial, a elaboração do plano do PT Ponta Grossa acolhe a ampla 

participação popular, seja através das redes sociais ou mesmo reuniões presenciais por 

bairros ou setores sociais. A elaboração do Plano será aprofundada e ampliada durante os 

trabalhos. 

O Plano de Governo , além de orientar a futura administração a ser eleita, é de fundamental 

importância para o processo eleitoral porque nele se explicita o projeto político do candidato 

elaborado junto com a população, congregando técnicos, lideranças políticas, comunitárias 

e da sociedade civil nas suas diversas áreas de atuação. São essas lideranças que irão 

decidir junto com a futura administração municipal. 

O texto a seguir descreve sinteticamente nossa proposta para Ponta Grossa dividida em 

cinco pontos, como uma estrela. O primeiro deles é Viver e Amar uma Vida Saudável, onde 

descrevemos nossas propostas para as áreas de segurança, assistência social e saúde. 

Trabalhar e Desfrutar a Vida é o segundo ponto onde apontamos nossas propostas para as 

áreas de trabalho e renda. O terceiro ponto a ser descrito é Morar e Cuidar, onde deixamos 

claro nossos projetos para habitação, mobilidade e desenvolvimento ambiental. Como não 

poderia deixar de ser, no quarto ponto, Participar e Brilhar, descrevemos nosso 

compromisso de uma administração pública participativa e inteligente. E no quinto e último 

ponto, Aprender e Ensinar, mas não menos importante, estão descritos nossos projetos 

para a educação, o aprendizado e a felicidade de conhecer e ser no mundo um cidadão.  
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1 - Trabalhar e Desfrutar de uma Renda Digna 

● Implantar o CINTURÃO VERDE  da agroindústria familiar 

Ponta Grossa merece uma alimentação diversificada e saudável, produzida em 

nossa própria terra por nossa própria gente. Muitas cidades, como em São Paulo, 

Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre por exemplo, incentivam a produção de 

hortifrutigranjeiros em pequenas propriedades em torno do núcleo urbano. O 

cinturão verde de agricultura e agroindústria familiar produz alimentos de melhor 

qualidade, mais baratos e é um importante aliado na preservação ambiental. Nessa 

iniciativa vamos contar muito com o apoio da UNISOL PG. 

 

● Implantar o Fundo de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica para o 

Desenvolvimento Local no Município de Ponta Grossa – FACITEC 

Coordenado pela UNISOL PG e destinado às instituições de ensino superior 

estabelecidas no município, o FACITEC é a forma de a Prefeitura incentivar com 

recursos financeiros as pesquisas e projetos que atendam às necessidades de 

desenvolvimento regional e local a serem desenvolvidos nas universidade e 

faculdades de Ponta Grossa.  

 

● Fundar Escola Municipal de Negócios e Qualificação Profissional  

A Prefeitura de Ponta Grossa precisa organizar os vários esforços já existentes para 

o apoio para pequenas e micro empresas, MEIs e cooperativas de prestadores de 

serviços (especialmente os uberizados). A Prefeitura contratará serviços de técnicos 

de consultoria legal e de organização através da UNISOL PG, auxiliará os 

empreendedores para o acesso à linhas de crédito, fornecerá espaço com 

computadores e internet. 

● Construir pelo menos dez Centros Comerciais de Vila instalados junto aos 

Barracões de Produção e Comercialização Comunitária 

A UNISOL PG organiza quem pode ensinar e a Prefeitura oferece um teto seguro 

para quem quer trabalhar, produzir e comercializar o fruto do seu suor. É assim que 
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serão erguidos os Barracões de Produção e Comercialização Comunitária e os 

Centros Comerciais de Vila. A localização dos dez primeiros barracões será definida 

pelas lideranças comunitárias que conhecem melhor do que ninguém as 

necessidades e o potencial de suas vilas para que a ideia dê certo. 

 

● Disponibilizar Aplicativos para Compartilhamento da Produção e 

Comercialização de Bens e Prestação de Serviços de Ponta Grossa 

A Prefeitura pode incentivar, através do FACITEC/UNISOL, a construção ou 

adaptação de um aplicativo para celular que possibilite o entrosamento entre 

produtores e consumidores de bens e serviços no município, em custo para o 

usuário claro. Uma iniciativa como esta pode custar muito pouco mas pode render 

muito para a cidade. Assim é que vamos construir uma Cidade Inteligente. 

 

● Expandir o Parque Eco-Tecnológico em Ponta Grossa 

Um centro de integração de esforços entre empresas e universidades precisa ir 

muito além de alguns bravos esforços e muita propaganda. É preciso apoio de 

verdade para que as universidades e faculdades de Ponta Grossa possam contribuir 

também com o médio e o pequeno empresário da cidade que precisa de mais apoio 

para trabalhar e produzir melhor. 

 

● Implantar o Programa de Pavimentação Social e drenagem do solo com força de 

trabalho comunitária 

Ponta Grossa tem mais de 120 quilômetros de estradas e ruas que precisam urgente 

de drenagem e pavimentação e tem também muita gente nas comunidades disposta 

para trabalhar. A PROLAR pode fazer os projetos, viabilizar a aquisição do material 

e o pessoal nas comunidades entra com o trabalho e recebe por isso. Juntando as 

pontas, resolvemos muitos problemas. 

 

● Implantar o Programa de Busca Ativa e Apoio ao Empreendedorismo da Mulher 

No mundo inteiro as cidades têm experimentado o quanto as mulheres são capazes 

de inovar e produzir riquezas, basta lembrar que a cada cinco famílias do município 

nós temos uma mulher que cria sozinha seus filhos. Além de proporcionar o apoio às 

iniciativas de produção das mulheres, é necessário identificar e incentivar as que já 

produzem bem para produzirem melhor ainda. As lideranças comunitárias podem 

fazer isso porque conhecem quem sabe fazer bem feito e pode crescer com o apoio 

da Prefeitura. 

 

● Incentivar o Turismo Rural. 
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A indústria do turismo é limpa, ecológica e rentável por natureza. Ponta Grossa é o 

8º maior município em área no Paraná com mais de 1.200 km2 de áreas rurais que 

abrigam as mais belas paisagens do Brasil, como o Parque da Vila Velha por 

exemplo. Incentivar o turismo rural através da divulgação e apoio aos empresários e 

vilas rurais é um compromisso de primeira hora do nosso governo. 

 

 

 

2 - Viver e Amar uma Vida Saudável com Segurança, 

Assistência e Saúde Universal 

 

● Implantar Programa Avançado de TELE-MEDICINA  

Durante o período de pandemia de Covid19, nosso povo foi abandonado à própria 

morte e nossos médicos e pacientes experimentaram de forma forçada a Tele-

medicina. Após a pandemia implantaremos em nosso governo um serviço integrado 

de telemedicina com prontuário eletrônico e cadastro único. Aliado ao Programa de 

Saúde da Família, implantado pelo governo Péricles em Ponta Grossa, a 

telemedicina proporciona atender mais e com mais qualidade à população que mais 

precisa do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

● Implantar Programa de Segurança e Justiça Restaurativa 

Somos partidários de que recuperar uma pessoa é muito mais importante que o 

castigo e a vingança por algum crime por ela cometido. As práticas de Segurança e 

Justiça Restaurativa são exemplos de sucesso em muitas cidades do mundo, e no 

Brasil não tem sido diferente em Porto Alegre (RS), Palmas (TO) e  São José  de 

Ribamar, no Maranhão. Ponta Grossa merece experimentar um novo modelo muito 

mais barato, rápido e eficiente de encaminhar e tratar casos que exigem Justiça. 

 

● Ampliar a busca ativa e atendimento da população em situação de extrema 

pobreza 
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Em Ponta Grossa vivem pelo menos 7.000 pessoas em situação de extrema 

pobreza. São pessoas que precisam muito mais que uma oportunidade de trabalho, 

pois a fome e a doença as limita para as atividades básicas da vida social. Muitas 

vezes descobrimos tarde demais que precisam de ajuda, e superar o problema 

acaba exigindo muito mais recursos. É necessário ampliar as práticas de busca ativa 

para identificação e atendimento dessas pessoas. Todos os municípios que agem 

assim atendem muito melhor essa parcela da população e ainda economizam seus 

recursos.  

 

● Integração dos serviços de Segurança, Assistência Social e Saúde 

As despesas públicas com segurança, assistência social e saúde podem ter 

resultados bem melhores do que temos visto em nossa cidade se forem melhor 

integrados esses serviços, é aquilo que chamamos de aprimorar a resolutividade 

das políticas públicas. Integrar equipes, orçamento e projetos para atuação conjunta 

é a melhor forma de estarmos seguros, cuidarmos melhor de pessoas mais 

saudáveis. 

 

● Fortalecer as ações de promoção e prevenção da Atenção Básica e PSF 

O Programa de Saúde da Família foi implantado em Ponta Grossa pelo PT em 2001, 

desde lá muita coisa mudou, foi melhorada, ainda bem. Mas muito ainda precisa ser 

feito para que uma simples consulta e um exame básico ajudem melhorar nossas 

vidas. O PT provou que sabe administrar a Saúde em Ponta Grossa. 

 

● Ampliar as equipes de saúde 

Sabemos muito bem que a saúde não é só médico, enfermeira e hospital. Mas 

porque então é tão difícil cuidar preventivamente da nossa saúde? Muitas das 

doenças que complicam a nossa vida poderiam ser evitadas se as equipes de saúde 

fossem formadas por mais profissionais, tais como fisioterapeutas, nutricionistas, 

psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e educadores físicos para um trabalho 

mais efetivo. 

 

● Efetivar a Política Municipal de Esporte e Lazer 

Integrar ligas desportivas, associações de moradores e Cursos de Educação Física 

da UEPG e IESSA em uma Política Municipal de Esporte e Lazer. Quem sabe fazer 

esporte e lazer deve ser ouvido e deve dirigir a política para a área. Ao Prefeito cabe 

respeitar e comandar para que o apoio político e os recursos financeiros sejam 

aplicados corretamente. 
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● Recuperar o protagonismo da Prolar 

A Prolar quase parou, e parou porquê? Seria bom que fosse porque não há mais 

quem precise de um teto para morar. É nosso compromisso recuperar a Prolar para 

a implantação de programas locais de Habitação Social: Projetos de lotes 

urbanizados, urbanização de favelas, construção de casas populares. 

 

● Ampliar a Residência Médica e Multiprofissional integrada ao HR 

Uma das potencialidades para o sistema de saúde pública é a existência do curso 

de Medicina em Ponta Grossa. Isso possibilita tanto a abertura de campo de estágio 

para os alunos de medicina quanto a implantação de um programa de Residência 

Médica ligada às prioridades de saúde pública na cidade. 

 

● Implantar Centro de Atendimento Integral à Saúde com acupuntura, do-in, 

homeopatia e fitoterapia 

Embora a ciência médica ocidental esteja centrada predominantemente numa 

abordagem curativa, as pesquisas já apontam para a eficácia de outras abordagens 

voltadas para o equilíbrio da pessoa e para a prevenção.  

 

● Ampliar a abrangência de acesso e os horários de atendimento dos Centros 

Regionais de Especialidade para atender ao público trabalhador 

Consideramos que a rede de atendimento deve se adaptar à realidade do 

trabalhador e não o contrário. Nesse sentido propomos a ampliação dos horários de 

atendimento para que o trabalhador tenha acesso às especialidades numa dinâmica 

mais preventiva do apenas o atendimento curativo nos eventos agudos. 

● Ampliar a Rede de Saúde Mental 

Uma das maiores dificuldades que algumas famílias enfrentam é o desafio de ter 

que lidar com problemas de saúde mental, drogadição etc. O município deve ampliar 

o acesso à essa área de saúde. 

 

● Ampliar a capacidade do Hospital da Criança em Hospital Materno Infantil dos 

Campos Gerais, com atendimentos de maior complexidade e cirurgias pediátricas, 

em parceria com os governos estaduais, federais e com a UEPG 

 

● Ampliar as políticas de atendimento e apoio ao Idoso 

Ampliar o diálogo entre a Fundação Municipal e o Conselho do Idoso ampliando sua 

capacidade de acolhimento. 
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● Ampliar e implantar novos programas de proteção aos direitos das mulheres  

Ampliar o diálogo com o Conselho da Mulher e apoiar as iniciativas da rede de 

proteção à mulher ampliando sua capacidade de atendimento com as parcerias já 

estabelecidas e com o estabelecimento de novas parcerias para ampliar a proteção 

às mulheres vítimas de violência. 

 

● Criar o Centro Ponta-grossense Multidisciplinar de Apoio à Criança e ao 
Adolescente  

Um serviço central para oferecer um espaço de orientação, educação, combate à 
prostituição infantil, prevenção da gravidez precoce, acompanhamento às 
adolescentes grávidas e no pós-parto visando apoio e continuidade dos estudos, 
combate à violência contra crianças e adolescentes, orientação, apoio e 
acompanhamento a menores em situação de vulnerabilidade social. Este Centro 
seria composto a partir de parcerias entre as Secretarias da Educação, da Saúde, 
da Assistência Social, Conselho Tutelar, Justiça Restaurativa e outros. 

 

● Implantar no município as Políticas Públicas indicadas pelos Fóruns 

LGBTQIA+ 

Ninguém reinventa a roda, portanto o município não precisa ficar criando políticas 

novas para a população LGBTQIA+, basta respeitar e implantar no município as 

Políticas Públicas indicadas pelos fóruns LGBTQIA+, incluindo especialmente o 

apoio às entidades de serviços, às produções culturais e a capacitação continuada 

para atendimento da população LGBTQIA+ nos serviços públicos de saúde, 

educação, assistência social, segurança pública e etc. 

 

3 - Morar e Cuidar: Habitação,Mobilidade e 

Desenvolvimento Ambiental 

 

● Implantar o CINTURÃO VERDE  da agroindústria familiar 

Ponta Grossa merece uma alimentação diversificada e saudável, produzida em 

nossa própria terra por nossa própria gente. Muitas cidades, como em São Paulo, 

Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre por exemplo, incentivam a produção de 

hortifrutigranjeiros em pequenas propriedades em torno do núcleo urbano. O 

cinturão verde de agricultura e agroindústria familiar produz alimentos de melhor 

qualidade, mais baratos e é um importante aliado na preservação ambiental. Nessa 

iniciativa vamos contar muito com o apoio da UNISOL PG. 
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● Lutar pela implantação da REGIÃO METROPOLITANA DE PG 

Há muito tempo que Ponta Grossa é polo regional de 26 municípios que somam 

29.771 km2 onde vivem quase um milhão de pessoas. Nossos problemas não 

podem mais ser resolvidos pensando somente no município, precisamos integrar 

políticas públicas de educação superior, saúde de média e alta complexidade, 

cadeias produtivas agroindustriais e forças políticas que possam lutar pelos Campos 

Gerais do Paraná. 

 

● Construir o Novo Mercado Municipal como espaço de produção e comercialização 

comunitária 

O Novo Mercado Municipal já virou novela daquelas que não tem fim. Muitos 

comerciantes investiram seus sonhos e recursos esperando pela promessa de 

construção do Novo Mercado, mas até agora nada. Nosso compromisso é integrar 

esta importante área central a uma rede de produção e comercialização solidárias. 

 

● Duplicação da rodovia Ponta Grossa - Palmeira 

Orientar os esforços, em parceria com o Estado para duplicar os 40 km da Rodovia 

PR 151, entre Ponta Grossa - Palmeira, já não é apenas para os automóveis, ônibus 

e caminhões que circulam com a economia da região. Trata-se de salvar vidas. 

Nosso compromisso é lutar com todas as forças políticas junto ao Governo do 

Estado para integrar Ponta Grossa e Palmeira com uma estrada segura. Além disso 

é uma obra que aponta o desenvolvimento do quadro urbano em uma nova direção 

ambientalmente sustentável. 

 

● Duplicação do Contorno Norte e Contorno Sul  

Ponta Grossa espera desde 1997 a realização das promessas para os 42 km do 

Contorno Norte, para desviar o tráfego pesado da BR-373. Mas há uma falácia que 

deve ser combatida, pois já existe uma proposta  alternativa muito bem feita de 

“Contorno Sul” ligando a rodovia Curitiba -Ponta Grossa ao Trevo do Caetano. Ao 

mesmo tempo, o Contorno Leste poderia ser duplicado. Esse conjunto de obras  

teria um custo bem menor e seria muito mais adequado urbanisticamente sem 

destruir a área da Escarpa e sem expandir o perímetro para a região do rio Verde e 

São Jorge. Essa região deve ser preparada para o turismo com estradas-parque, 

ciclovias, etc. O Contorno sul também valorizaria nosso aeroporto e estaria 

conjugado com a duplicação para Palmeira. 

 

● TARIFA ZERO no transporte coletivo 
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O transporte coletivo vive uma grande crise estrutural agravada pela pandemia do 

Coronavírus. A diminuição da demanda aumenta a tarifa, diminui a qualidade do 

sistema e prejudica as pessoas mais carentes que não têm outra alternativa. Uma 

postura diante da tarifa zero é fundamental. Existe a proposta em debate em Ponta 

Grossa que precisa ser aprimorada tendo como exemplo a proposta de Porto Alegre 

e uma proposta do movimento nacional de transporte urbano. O monopólio no atual 

contrato precisa ser bem analisado e discutido junto com o novo terminal do Santa 

Paula, que abre novas perspectivas para aquela região e a ligação com o Ouro 

Verde e Santa Tereza. 

 

● Rediscutir a aplicação da Lei de Zoneamento e Loteamento SEM NEGOCIATAS  

Embora o Plano Diretor esteja em fase de discussão na Câmara de Vereadores é 

necessário regulamentar melhor os instrumentos de controle do espaço urbano. Não 

é possível continuar convivendo com prédios de 30 ou 40 andares que não 

respeitam nem calçada para pedestres. O que ocorre em Ponta Grossa é um 

verdadeiro assalto: os ganhos com edifícios de luxo ficam com as empresas e o 

prejuízo fica com a cidade toda. O plano diretor precisa de mecanismos de 

transparência nas análises e negociações para aprovação dos projetos de 

construção em Ponta Grossa. Os processos precisam ser abertos ao público pois a 

cidade está sendo sequestrada pela ganância de algumas empresas. 

 

● Elaborar e implantar o Plano de Zoneamento Econômico Ambiental 

O município precisa conhecer e disciplinar melhor o uso da área rural, integrando-a 

a dinâmica da cidade. Para isso é necessário ampliar o conhecimento sobre o 

território e aproveitar melhor seu uso de acordo com suas melhores potencialidades 

e um profundo respeito ao meio ambiente e à dinâmica das águas. 

 

● Construir Ciclovias de ligação entre os bairros 

Ciclovias são uma prática de economia, saúde e felicidade em muitas cidades do 

mundo e pode ser em Ponta Grossa também. A cidade tem vários bairros que ficam 

a mais de 10 km um do outro e poderíamos perfeitamente ir de um a outro de 

bicicleta, para trabalhar ou para lazer, passando por praças e parques.  

 

 

● Programa de revitalização e aproveitamento do potencial ambiental dos arroios  

Programa de revitalização e aproveitamento do potencial ambiental dos arroios >> 

Lago de Olarias e despoluição de arroios . Defender a continuidade da construção 

dos outros lagos menores e a despoluição de arroios pela Sanepar. A nova lei de 

Saneamento abre possibilidades para alterações no contrato da Sanepar.Isso é 
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muito importante no sentido de ampliar as ligações de esgoto ,extinguindo as 

ligações clandestinas em galerias de águas pluviais e estabelecendo isenção ou 

tarifa social (de esgoto)para as famílias carentes e universalizando a ligação de 

água ,reavaliando a tarifa social da água.Muito importante refletir sobre o 

zoneamento urbano que será proposto na região dos Lagos e Jardim Barreto para 

que não haja expulsão da população mais pobre e gentrificação. 

 

 

● Revitalização e aproveitamento dos terrenos da Antiga Rede Ferroviária 

Ponta Grossa se desenvolveu em torno da ferrovia e deixou um patrimônio federal 

que pode ser usado em prol do desenvolvimento urbano e social de Ponta Grossa. 

 

 

● Implantar a Ligação Avenida Anita Garibaldi-Parque Nossa Senhora das Graças 

Esta obra continua a lógica de criar ligação entre os bairros e completa a lógica de 

um conjunto de ligações que desafoga as avenidas principais. 

 

● Construção de estrada-parque e ciclovia na estrada do Rio São Jorge-

Alagados-Carambeí  

Podemos muito bem construir melhores acessos aos nossos principais pontos 

turísticos como cachoeira da mariquinha, buraco do padre, etc… A estrada de 

Itaiacoca também pode ser transformada em estrada-parque e defendida a 

construção da ciclovia ecológica, cujo projeto já foi desenvolvido em 2003, que só 

agora a prefeitura está tentando tocar o projeto. Nosso compromisso é ampliar ao 

máximo o acesso às belezas que Ponta Grossa possui pela própria natureza. 

 

● Implantação do Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG) 

Tema estratégico para o desenvolvimento de Ponta Grossa e Região. A preservação 
da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana (APA) e a implantação do 
Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG) é de extrema importância para o meio 
ambiente, para o turismo e para a identidade de Ponta Grossa e dos Campos 
Gerais. Apenas uma pequena minoria de grandes proprietários de terra se opõe a 
essas propostas. A proposta provoca uma mudança qualitativa no tipo de turismo 
que se desenvolve na região com grande potencial de geração de emprego, renda e 
desenvolvimento econômico do município de Ponta Grossa e da região. 
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● IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS em todo o município 

Verdade seja dita: o aterro sanitário conquistado em 2003 virou um lixão e a 

prefeitura fez um aditivo contratual ao nosso ver ilegal para construir uma usina para 

queimar o material. Resíduos podem gerar muita riqueza, então porque não reciclar? 

Nosso compromisso é impulsionar um grande programa de Coleta Seletiva e 

reciclagem para funcionar junto aos Barracões de Produção e Comercialização 

Comunitária criando uma nova cadeia produtiva baseada nos resíduos sólidos 

produzido pela nossa população. 

 

 

 

4 - Participar e Brilhar: Administração Participativa e 

Inteligente  

● Revisar os contratos de precarização do serviço público e valorização do 

servidor público na administração 

Precisamos, sempre, organizar melhor o trabalho no serviço público, mas isso não 

pode ser feito com a precarização dos serviços e dos prestadores. Submeter 

trabalhadores à insegurança, à precárias condições de trabalho e aos baixos 

salários jamais fará parte de nossa administração. Implantaremos uma política de 

valorização dos serviços e dos servidores públicos com a participação dos 

trabalhadores, assim como foi feito quando o PT administrou a prefeitura.  

 

● Implantar novas tecnologias de gestão e GOVERNO ELETRÔNICO  

Algumas práticas de governo eletrônico estão implantadas, mas Ponta Grossa ainda 

deve muito à sua população nos serviços essenciais de saúde, educação, 

assistência e segurança social. Não basta ter internet só quando é para fazer 

cobrança de impostos, tem que ter serviços para a população na internet também. A 

Prefeitura inteira pode estar na palma da mão da população se o governo quiser e 

investir para isso acontecer, e esse é nosso compromisso. 

 

● Implantar mecanismos de Administração Participativa 

Uma cidade inteligente se faz com o conhecimento e a inteligência de todos e todas 

que queiram dela participar. Por isso é que vamos implantar fóruns de participação 

com entidades da sociedade civil e audiências públicas em ambientes virtuais em 

todas as áreas da gestão municipal, desde as finanças até a cultura. O Prefeito e os 

Secretários podem e devem ter suas posições claras e firmes, mas precisam sempre 
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discutir e mudar de ideia quando indicado pelas audiências públicas que discutem as 

políticas da área que governam. 

 

● Implantar a metodologia de Administração Integrada  

Uma prefeitura orientada a projetos e com avaliação da qualidade da gestão, é 

assim que queremos a nossa administração. A gestão por projetos quer dizer que o 

importante mesmo não é a secretaria ou departamento onde a ação acontece, mas 

que aconteça juntando todas as áreas da prefeitura que sejam necessária para fazer 

acontecer. E para isso acontecer precisa ter dinheiro e gestor no projeto, portanto 

precisa também de uma revolução no orçamento. Além disso, não basta fazer e 

entregar a obra ou serviço, precisa avaliar bem com quem está usando se o serviço 

ficou bem mesmo. 

 

● Implantar o Centro Integrado de Apoio ao Servidor Municipal 

O servidor municipal é o principal ator na oferta dos serviços e no sucesso das 

políticas públicas. Parte do funcionalismo entretanto está em situação de 

vulnerabilidade. O Centro de Apoio buscará entender as dificuldades dos servidores 

e encaminhar soluções para que o servidor esteja bem preparado para oferecer o 

melhor em benefício da população. 

● Universalização dos recursos de conectividade de gestão: CIDADE INTELIGENTE 

Cidade inteligente é uma cidade com serviços todos conectados juntando 

infraestrutura de tecnologia, plataformas de serviços e governo participativo. Isso 

mesmo, cidade inteligente permite que você saiba na palma da mão o que o Prefeito 

está fazendo com os recursos públicos. Na prática, é ter internet na cidade toda, de 

graça, e todo um ecossistema de aplicativos para se ter acesso a todos os serviços 

públicos ou privados sem precisar ir até lugares específicos para ser atendido, 

inclusive na prefeitura onde chamamos isso de governo eletrônico participativo. 

 

● Implantar os Conselhos de Vila e Sub-prefeituras  

Uma prefeitura muito mais perto de você, juntando saúde, educação, obras, 

assistência social, cultura e esportes. Mas isso não quer dizer que vamos construir 

prédios, é só uma forma de organizar a administração na prefeitura. Os problemas 

se resolvem muito mais rápido quando a decisão pode ser tomada por quem mora 

perto de onde o problema acontece, e esse é nosso compromisso na Administração 

Cidade Inteligente. 

 

● Instalar o Forum Geral de Elaboração do Orçamento Municipal 
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Com apoio da tecnologia para a participação, será possível ampliar a participação 

popular no estabelecimento das prioridades de aplicação do orçamento público e, 

mais importante de tudo: se você entender e participar da elaboração poderá 

tranquilamente participar da fiscalização da aplicação execução das despesas. 

 

 

 

5 - Aprender e Ensinar:Conhecimento e Felicidade 

● Implantar a Universidade Solidária de Ponta Grossa - UNISOL PG 

A UNISOL PG é uma universidade virtual cujo cargo de reitor é simbolicamente pelo 

Prefeito de Ponta Grossa e o Conselho Universitário formado pelas principais 

lideranças educacionais, empresariais e comunitárias do município. O trabalho da 

UNISOL PG será o de articular esforços para a produção e aplicação do 

conhecimento a partir do que já temos instalado em Ponta Grossa. Ninguém precisa 

construir prédio ou gastar muito dinheiro, é só botar para funcionar o que já existe. 

Essa é a idéia, a UNISOL PG vai lançar editais para gerar conhecimento, produtos e 

serviços com os pesquisadores e estudantes de nossa própria cidade. 

 

● Implantar o Programa Escola Aberta Para a Comunidade 

O programa Escola Aberta já existe em muitas cidades e é estimulado pelo MEC em 

parceria com a UNESCO. Trata-se de uma escola como um clube de 

conhecimento de portas abertas para as famílias nas comunidades todos os dias 

da semana, mas especialmente nos fins de semana quando as oportunidades de 

cultura, esporte e lazer nos bairros torna-se mais necessária. 

 

● Implantar o Plano de Cultura de Paz e Escolas Restaurativas  

As escolas municipais são os equipamentos públicos melhor distribuídos no território 

do município. Elas podem se tornar centros de conhecimento da realidade local e, 

em conjunto com outros setores da prefeitura municipal ser os pólos de implantação 

da cultura da paz no município. 

 

 

● Expandir o acesso à Internet nas comunidades  

A cidade inteligente precisa começar nos bairros, proporcionando internet para todos 

a partir dos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência e  segurança. É 

muito fácil falar em educação à distância e telemedicina (consulta médica pela 
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internet) para quem tem uma boa internet em casa. Esse mundo não pode ficar 

restrito só para a parte da população que pode pagar pela internet. É obrigação da 

prefeitura trabalhar pela inclusão e universalização do acesso à internet. 

 

● Expansão da ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

A Escola de Tempo Integral é uma conquista que deve ser ampliada, entretanto é 

necessário ampliar os recursos humanos e materiais que permita o pleno 

funcionamento da escola e com qualidade exemplar. Para isso a expansão deve ser 

acompanhada pela ampliação dos recursos e pela capacitação permanente dos 

profissionais envolvidos no projeto. 

 

● Manutenção e ampliação da distribuição de uniformes e materiais escolares, 

materiais didático-pedagógicos e outros recursos necessários para garantir a todos 

os alunos a permanência e o sucesso na aprendizagem, inclusive no uso das novas 

tecnologias de ensino-aprendizagem. 

 

● Fortalecer o Fórum Municipal de Educação Escolar, de forma aberta e 

democrática, com participação das instituições de ensino superior, visando ao 

acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação 

● Fortalecer o acompanhamento psicopedagógico a alunos da rede municipal que 

vivam em situação de vulnerabilidade, visando fortalecer sua aprendizagem e 

desenvolvimento 

● Ampliar o número de Classes de Recursos Multifuncionais nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino 

● Expandir a oferta de Educação de Jovens e Adultos e a Educação do Campo 

Este é um tema no qual houve um retrocesso. Depois da experiência do Projeto 

Integrar e da ampliação significativa da educação de jovens e adultos no governo 

Péricles, as ofertas de vagas foram progressivamente diminuídas e não houve novas 

propostas de políticas públicas voltadas a este público. Entretanto continua havendo 

uma parcela da população que por diversas razões necessitam de um complemento 

na sua formação para se adaptar às novas realidades sociais. 

● Criar o Centro Ponta-grossense Multidisciplinar de Apoio à Criança e ao 

Adolescente 

● Ampliar a utilização da TV Educativa como apoio ao Ensino Fundamental e Médio 

de Ponta Grossa 

● Implantar um programa permanente de desenvolvimento profissional para os 

profissionais da educação, em parceria/convênios com instituições de ensino 

superior locais 
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