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Caros amigos,

Localizada no norte do Paraná, a cidade de Maringá, possui potencial que abrange 

oportunidades nas dimensões econômica, social, ambiental, territorial e cultural.

Sou filha de pioneiros, nasci em Maringá, construí a minha família nesta cidade que 

tanto amo. Meus filhos e todos os meus netos nasceram em Maringá.

Sou grata aos pioneiros por construírem uma cidade tão bela e por reconhecimen-

to a todas as pessoas que participaram da história de nossa cidade, tenho força, 

garra e vontade de colaborar com a nossa Maringá, dando continuidade nos bons 

projetos, incluindo modernizações e trazendo novos projetos, em um trabalho 

integrado, garantindo o progresso necessário com o propósito de avançar cada 

vez mais na qualidade de vida e oportunidade para todos com mais eficiência e 

rapidez.

Os maringaenses merecem uma gestão de integração que estimule a participação 

da sociedade, com coragem de inovar, desburocratizar, com transparência nas 

ações, lideradas de forma democrática, cooperativa e participativa.

Maringá precisa de uma gestão com amor e comprometimento. Podemos fazer de 

Maringá uma cidade de todos, que seja construída por todos e para todos, resga-

tando o amor e o orgulho de ser maringaense.

Chegou a hora de trabalharmos com a cabeça e o coração. 

Akemi Nishimori
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Introdução

O plano de governo foi desenvolvido com visão global a fim de garantir o fortaleci-

mento das políticas públicas motivado por uma gestão que envolva a participação de 

toda a sociedade civil organizada, comprometendo-se em ações que promovam a 

democracia. Este, é um projeto que busca valorizar os cidadãos, propondo um gover-

no diferente, com gestão integrada, participativa, humanitária e principalmente, com-

posta por profissionais que assumam o compromisso de buscar o bem-estar de toda 

a população. Desta forma, a proposta desenvolve estratégias que promovam um 

governo equilibrado, harmonioso, a procura das necessidades da população, com 

ética, respeito, transparência e coração, para resgatar o amor e o orgulho de ser 

maringaense e para todos os cidadãos que nela moram.
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Elaboração de um projeto participativo

Este plano foi idealizado com uma gestão comprometida a atender os anseios dos 

maringaenses, incorporando a participação de toda a sociedade civil, representada 

por associações, comércios, indústrias, federações, instituições, lideranças comunitá-

rias e autoridades da cidade de Maringá. 

Maringá precisa de uma reforma administrativa, que modernize a gestão e o atendi-

mento ao público, pois a nossa cidade se destaca em muitos segmentos, como polo 

educacional, econômico, industrial e comercial.

Acredito na necessidade de criatividade e resiliência em busca de novas alternativas 

e soluções, explorando e ampliando todas as vocações de Maringá, com maiores 

incentivos, trabalho em conjunto com toda sociedade civil organizada e gestores a 

fim de potencializar e beneficiar toda população.  

Neste sentido, com diálogo, respeito, muito trabalho e coração, propõe-se um plano 

simples, ético, transparente, eficaz e principalmente, que garanta a participação dos 

maringaenses, conforme detalhamento da proposta e contribuições a seguir:

me detalhamento da proposta e contribuições a seguir:
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Saúde

Diante da atual situação, percebemos a fragilidade e a necessidade de um olhar 

atento, cuidadoso e humano para a saúde do nosso município. Devido a este fato, 

tenho o compromisso de assegurar um serviço de excelência, garantindo o atendi-

mento de respeito e qualidade as necessidades do cidadão maringaense. Neste senti-

do, é necessário:

• Agilizar o atendimento e as filas de consultas especializadas 

•  Informatizar o sistema de atendimento e de trabalho

• Investir na capacitação de profissionais e colaboradores  

• Investir em equipamento para o sistema de saúde, priorizando as necessidades 

das unidades do município

• Promover agilidade e eficiência no atendimento, consultas e cirurgias 

• Promover projetos e programas relacionados a medicina preventiva

• Promover programas e mutirões da saúde por especialidades possíveis para dimi-

nuir filas

• Implantar espaços de apoio aos pacientes nos bairros
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Educação

A Educação do ensino público municipal, é a maior herança que podemos deixar aos 

nossos filhos e netos. Acompanhando a evolução do mundo, o futuro dos nossos filhos 

e munícipes de Maringá depende de nós e o foco dessa gestão estará na moderniza-

ção do ensino público municipal, no fortalecimento dos processos pedagógicos, na 

valorização dos profissionais da área e na gestão democrática da educação. Devido a 

este fato, seguem as propostas:

• Ampliar vagas de educação integral na rede de ensino municipal 

• Apoiar a formação e a capacitação dos professores e profissionais da educação

• Adotar tecnologias de inclusão digital no ensino fundamental municipal

• Dar atenção a educação especial

• Encontrar soluções para diminuir se possível zerar a fila de espera de vaga nas 

creches
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Segurança Pública

A garantia do direito de ir e vir com segurança é princípio fundamental previsto na 

Constituição Federal, no qual a segurança pública é intrínseca e interdisciplinar. Essa 

gestão, buscará a proteção do direito do maringaense, com responsabilidade, atuando 

em conjunto com toda a sociedade e incluindo os órgãos federal, estadual e municipal 

que atuam diretamente na segurança pública. Após pesquisas, foram detectadas 

necessidades que levaram a proposta dos seguintes itens:

• Melhorar as condições de trabalho da guarda municipal

• Formar e capacitar os guardas municipais 

• Estreitar as parcerias para agilidade

• Implantar sistema KOBAN no município, incluindo módulos da guarda municipal, 

em locais estratégicos com maiores riscos e vulnerabilidade 

• Expandir o sistema de monitoramento pelo município

• Mapear e monitorar com maior visualização e agilidade

• Intermediar com Governo do Estado do Paraná a volta da PM 24h
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Cultura e Turismo

Conhecida como Cidade Canção, Maringá tem a cultura internalizada na alma dos 

maringaenses, cabendo a gestão municipal fortalecer e apoiar atividades culturais na 

cidade. Em decorrência dos movimentos e iniciativas culturais, Maringá tem atraído 

turistas. Necessitando desta forma, parcerias e projetos que impulsionem as dinâmicas 

culturais e turísticas de nossa cidade. Deste modo, seguem as propostas: 

• Apoiar iniciativas culturais e turísticas que fortalecem as classes envolvidas, atrain-

do investimentos, gerando mídia espontânea e fomentando o turismo

• Incentivar a cultura da população maringaense

• Promover atividades de valorização e preservação com integração entre várias 

etnias

• Preservar prédios históricos, assim como a história de Maringá

• Incentivar parcerias que oferecerão oportunidades à cultura e ao turismo para os 

maringaenses 

• Resgatar a história da nossa cidade, proporcionando a dignidade e oportunidades 

através da cultura e turismo  

• Apoiar e incentivar modalidades culturais, musicais, artísticas para fomentar além 

da arte, a cultura, movimentando o turismo, indústrias e o comércio. 
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Mobilidade Urbana

Por definição mobilidade urbana em uma cidade humanizada é considerar a facilidade 

de deslocamento, das pessoas, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas, 

sociais no perímetro urbano das cidades, aglomerações urbana e região metropolita-

nas, com a devida atenção ao meio ambiente e seus poluentes. Maringá é um centro 

metropolitano e devido a expansão da cidade, o número de ruas, avenidas, veículos e 

circulação de pessoas tem aumentado significativamente, sendo necessário o planeja-

mento com olhar global, humanizado e com visão conjunta dos municípios da região 

metropolitano da cidade. Desta forma, o plano exposto propõe:

• Promover e planejar uma mobilidade que contemple pessoas em prioridade 

• Promover a integração e a conectividade de todos os modos de transporte

• Promover a operação compartilhada de veículos autônomos

• Oferecer um transporte público de eficiência e qualidade 

• Preparar a cidade para a modalidade de transportes alternativos e compartilhados 

• Aumentar ciclovias 

• Conceder estímulos as empresas instaladas em bairros, para que contratarem fun-

cionários residentes no mesmo local que a empresa

• Estimular a mobilidade na construção e manutenção de calçadas públicas e pas-

seios públicos  

• Fomentar através de programas e atividades, para equipamento alternativo de mo-

bilidade 

• Implantação do sinal de trânsito e sinal sonorizado para pedestres, auxiliando os 

deficientes visuais

• Estimular a implantação de VEÍCULOS LEVES SOB TRILHOS (VLT) na Avenida 

Brasil, podendo ser estendido para outras vias.
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Meio ambiente

Conhecida como a cidade que possui túneis de árvores e os belos Ipês que decoram 

suas ruas, Maringá possui riquezas que atraem admiradores de todo o Brasil. O meio 

ambiente deve ser preservado, com zelo e atenção com propostas sustentáveis para 

que nossos descendentes usufruam de forma responsável. A nossa proposta é tratar 

as questões ambientais como uma ação transversal de nossa gestão para oferecer e 

garantir saneamento básico de qualidade a nossa população. Pensando em uma forma 

integrada com diversos serviços ofertados para que os setores de água, esgoto, arbo-

rização, coleta de lixo, reciclagem, Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs), educação 

ambiental, ou melhor, tudo que se diz a respeito ao meio ambiente e qualidade de vida 

de nossa população.

• Mapear a arborização da cidade a fim de agilizar a substituição de árvores 

condenadas ou que possam causar acidentes

• Realizar mutirões de limpeza na cidade

• Intensificar a coleta seletiva do lixo, ampliando os convênios

VICE ZÉ PORTUGUÊS

Coligação 
Força 
Maringaense 
(PL e PRTB)



Esporte e lazer

O esporte assume um papel fundamental na solução de diversas problemáticas 

sociais, promovendo a saúde e auxiliando na prevenção das drogas e de doenças atra-

vés dos benefícios fisiológicos e psicológicos. Neste sentido, é importante destacar as 

seguintes propostas:

• Incentivar projetos, ações, políticas públicas, que criem oportunidades e fomen-

tem o esporte que resultem em benefício da população e ajudem a atenuar proble-

mas sociais como (a violência, o desrespeito, a marginalização, e evasão escolar), 

ensinando ainda os indivíduos a respeitarem a vida em sociedade

• Abrir diálogo com as comunidades e o público que utiliza quadras comunitárias 

para atender o bom uso para ambas as partes

• Revitalizar centros esportivos após análise e viabilidades

• Incentivar atividades, que fomentem o esporte no município de Maringá
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Assistência Social

Maringá possui bons projetos e profissionais na assistência social e acredito que juntos 

podemos desenvolver os que já existem e trabalhar em conjunto com as entidades 

assistenciais para analisar e estudar novos projetos que vão de encontro as necessida-

des de inclusão social:

• Capacitação para jovens na busca do primeiro emprego

• Apoiar projetos que promovam a capacitação profissional

• Um olhar atento para as mulheres em situação de vulnerabilidade

• Combate e prevenção às drogas

• Cuidado e atenção a pessoa idosa

• Estudo e analise na questão das pessoas em situação de rua.
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Habitação

O direito à moradia compõe um dos fundamentos do princípio da dignidade humana, 

entretanto, a realidade socioeconômica não permite que todos os indivíduos desfru-

tem deste direito. Para suprir a demanda da casa própria, essa gestão propõe:

• A criação de programas e parcerias com outras esferas governamentais;

• Buscar recursos e contrair financiamentos com as entidades financeiras 

habilitadas

• Investir recursos da própria administração 

• Incentivar o setor imobiliário para trazer novas oportunidades de negócios e 

investimentos.
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