PLANO DE GOVERNO PARA MARINGÁ
Coligação Podemos/Solidariedade – “Maringá Pode Mais” – 19
Bovo, prefeito – César Moreno, vice-prefeito
O Plano de Governo elaborado sob a coordenação do administrador José
Luiz Bovo e do advogado César Moreno reuniu uma equipe técnica
qualificada que ouviu especialistas das mais diversas áreas, bem como
lideranças e representantes de segmentos econômicos (patronais e
laborais) e moradores de bairros em todas as regiões de Maringá.
O Plano de Governo da Coligação “Maringá Pode Mais” está estruturado
sobre:
Diálogo
Planejamento
Controle
Responsabilidade
Transparência
O plano tem como o princípio fundamental FAZER AS COISAS CERTAS e
com clareza e publicidade, sempre.
São princípios do Plano de Governo:
PESSOAS – Colocar as pessoas no centro das políticas, programas e
projetos urbanos de curto, médio e longo prazo, priorizando o bem-estar
social, em busca do pleno atendimento ao saneamento ambiental,
moradia digna e educação cidadã para todos(as), bem como a promoção
da saúde, articulações por segurança, fomento ao desenvolvimento
econômico, à mobilidade, projetos sustentáveis em cultura, esporte e
lazer.
PARTICIPAÇÃO - Garantir a participação das pessoas por meio do diálogo,
da representatividade e equidade, buscando refletir a maioria feminina,
maior parte da população que precisa ser mais ouvida. Um plano de
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gestão eficiente deve contemplar forças de Estado, da iniciativa privada,
das organizações sociais e da sociedade em geral.
INTEGRAÇÃO – O planejamento das políticas urbanas será feito de forma
transversal, inclusiva e integrada, mediante programas públicos que sejam
independentes de interesses eleitoreiros e momentâneos. Tais políticas
serão sustentadas por um sistema de informação transparente, baseado
em cadastros integrados, georreferenciados e com dados de diversas
áreas.
LEIS ORÇAMENTÁRIAS – Observância fiel e responsável às leis
orçamentárias. O financiamento contínuo das políticas urbanas, com
recursos de diversas fontes, incluindo-as como prioridade nos planos
anuais e plurianuais. O Plano de Governo tem como compromisso a
observância responsável de todas as peças orçamentárias, que serão o
resultado do diálogo para o planejamento, a elaboração dos programas e
projetos e a sua execução, devidamente prevista e planejada na lei
orçamentária anual (LOA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no
Plano Plurianual (PPA).
IMPORTÂNCIA REGIONAL – Os municípios da região são importantes para
Maringá e a integração com eles será garantida, de forma ainda mais
acentuada com a Região Metropolitana.
Os consórcios intermunicipais devem ser considerados como uma
alternativa para viabilizar o acesso a fundos públicos e otimizar recursos
financeiros e humanos.

SAÚDE
Revolucionar o atendimento público de saúde em Maringá, está é a
meta. Como? Com acolhimento humanizado, inovação, tecnologia e
quebras de paradigmas. Medidas simples que, apoiadas por inovação,
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novos processos humanizados, poderão melhorar radicalmente o
atendimento à população no sistema público de saúde de Maringá.
Alguns dos nossos projetos na Saúde:
Encaminhamento Seguro – Uma nova forma de atender os maringaenses,
simples, diferente e inovadora. Vamos revolucionar o atendimento.
Servidor valorizado – Os servidores são a base das transformações que
serão realizadas. É necessário dar a eles as condições para serem os
protagonistas dos processos de gestão. Há muito a fazer para os
servidores, não apenas na saúde, mas em todas as áreas da Prefeitura.
Autonomia médica – Outro ponto fundamental das mudanças que serão
implementadas.
Células de atenção – Serão definidos pontos de atendimento, otimizando
todo o sistema em benefício dos maringaenses.
Atenção primária – Valorização da Estratégia Saúde da Família.
Saúde sem espera – Nova estratégia e sistema de agendamento e
atendimento das pessoas, reduzindo drasticamente o tempo da prestação
dos serviços. Acompanhe nossos programas no rádio, na TV e na Internet
para saber como vamos fazer essa revolução.
Promoção e Prevenção – Ênfase para programas de promoção e
prevenção em saúde, envolvendo todos os públicos.
Mais Saúde Mental – Mudanças e ampliações nos programas de saúde
mental.
Saúde do Idoso – Fortalecimento e integração do programas de atenção
ao idoso.
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Combate efetivo à dengue – Precisamos vencer o mosquito e a doença e
o combate à dengue será efetivo e prioritário.
Hospital da Criança – Atuar para que o Hospital da Criança entre em
funcionamento o mais rapidamente possível, beneficiando milhares de
famílias, muitas que precisa se deslocar para Curitiba para conseguirem o
atendimento aos seus filhos.
Hospital do Trabalhador – Articulação com entidades e grandes empresas
para estudos de viabilidade do Hospital do Trabalhador.

EDUCAÇÃO
Obras, investimentos e soluções – Retomar obras de creches e escolas em
áreas de maior demanda de alunos e garantir vagas para atender a fila de
espera. O planejamento é essencial na educação, garantindo atendimento
e inclusão.
Parcerias – Parceria com escolas e creches privadas.
Bolsa Educação – Um programa inovador que apoiará a educação de
crianças, adolescentes e jovens que necessitam de políticas públicas. O
benefício será concedido do ensino infantil ao superior.
Município e Estado – A integração das secretarias de Educação do
Município e do Estado é essencial e será intensificada, combatendo a
evasão escolar e avançando no aperfeiçoamento da transição dos alunos
da quinta para as demais séries do ensino fundamental e ensino médio.
Esta integração terá como meta investimentos na infraestrutura escolar,
aprimorando, inclusive, a qualidade das escolas do Estado.
O aluno será maringaense, acompanhado e apoiado pelo município em
todas as etapas do ensino.
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Inovação – Implantação de programas inovadores, trabalhados com
professores, equipes e alunos, para tornar possíveis o domínio de outras
formas de aprendizado, fortalecendo o dever transformador da escola.
Motivação – Manter programa permanente de capacitação e motivação
dos profissionais e servidores da educação, investindo no conhecimento,
tecnologias e humanização do sistema educacional.
Mais Educação – Projetos para atendimento em contraturno na transição
para a implantação gradativa do ensino integral.

SEGURANÇA
Central de Informação e Capacitação em Segurança – Uma nova forma de
articular e promover a segurança pública em Maringá.
Câmeras pela cidade – Parcerias inovadoras para reduzir custos e ampliar
e rede de câmeras. É possível ampliar sobremaneira essa cobertura.
Atendimento facilitado – Uso de tecnologias e sistemas para facilitar o
acesso da população e agilizar as operações.
Integração metropolitana – A atuação na área de segurança será
integrada com os municípios vizinhos, em especial Sarandi e Paiçandu,
com planejamento estratégico e ações conjuntas.
Guarda municipal – A Guarda estará integrada ao projeto unificado de
segurança. Valorização dos servidores e atuação de acordo com a função
da corporação.
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MOBILIDADE, PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Ligação de Bairros – Realizar, efetivamente, as ligação de bairros para
desafogar importantes vias de acesso entre as regiões da cidade.
Linha Férrea – Executar o projeto de transposição da linha férrea com a
avenida Paranavaí.
Trevo do Catuaí – Atuar para o início imediato das obras do trevo da
avenida Colombo com a BR-376 – uma das obras de infraestrutura mais
prioritárias de Maringá.
Duplicação dos viadutos no Contorno Norte – As obras serão realizadas
em 2021! O dinheiro está na conta da Prefeitura desde agosto de 2016.
Duplicações, prolongamentos e ligações – Há vários projetos prontos para
efetivar duplicações, prolongamentos e ligações, em todas as regiões da
cidade.
Várias obras já programadas, não realizadas ou paralisadas, serão
realizadas. Por exemplo, o Contorno da UEM, avenida João Pereira,
ligação da avenida 19 de Dezembro com rua Arlindo Planas, e muitas
outras.
Ligações com Sarandi e Paiçandu – As obras para ligações serão
realizadas, integrando os municípios e ampliando a mobilidade.
Drenagem e combate à erosão – Serão realizadas obras de drenagem
urbana, solucionando problemas de erosão em bairros e regiões da
cidade.
Venda 200 – As obras de pavimentação e galerias no Parque Industrial da
Venda 200 serão iniciadas em 2021.
Saneamento básico – Projetos para ampliações do saneamento nos
bairros ainda não atendidos.
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Estar – Novo modelo de gerenciamento, visando mais facilidade e
economia para o usuário e mais eficiência do sistema.
Modernização da iluminação pública – Programa para implantar
iluminação com LED, em toda a cidade.
Contorno Norte – Iluminação em toda a extensão do Contorno Norte.
Respeito ao pedestre – Em parcerias, manter as calçadas em perfeito
estado, garantindo segurança aos usuários. Instalação de novos
equipamentos urbanos nos locais de maior circulação de pedestres.
Mobilidade rural – Melhor trânsito e segurança no campo. Projeto
inovador e viável, que vai transformar a área rural do município.
Ciclovias – Investimento efetivo para execução de trechos essenciais e
integração do sistema.

ATENÇÃO AOS DISTRITOS
IGUATEMI E FLORIANO – O governo municipal será presente nos distritos,
com diálogo permanente, atenção e investimentos para que tenham
estrutura necessária para oferecerem todos os serviços públicos com
qualidade aos seus moradores.
São exemplos o projeto “Mais Educação”, para todas as crianças dos
distritos, saneamento e ampliação dos serviços de saúde.

HABITAÇÃO POPULAR
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Programa Municipal de Habitação – Maringá terá um grande programa
municipal de habitação de interesso social. Esta área merecerá atenção
efetiva do Governo Municipal.

CULTURA
Programas – Garantir e ampliar os recursos de incentivo à cultura.
Eventos temáticos – Promoção de eventos temáticos para atração de
público e envolvimento da comunidade no seu planejamento e realização.
Além da cultura, esses eventos terão como objetivo o incentivo ao
turismo.
Cidade Canção – Valorizar os talentos locais na música em todos os estilos
e ritmos fazendo valer o título de “Cidade Canção”.
Museus – Criar novos museus históricos resgatando as origens e as
características que fazem de Maringá uma cidade de referência em várias
áreas.
Inovação digital, teatro e cinema – Implantar espaços para o apoio direto
aos produtores de arte para teatro e cinema.
Parque do Povo – Reformulação de um importante espaço público com
construção e equipamentos que ser tornarão um novo espaço para
cultura e eventos na cidade.

SERVIÇOS PÚBLICOS
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Ruas limpas – Implantação da rotina de limpeza e varrição das ruas e
avenidas de maior fluxo de pessoas e veículos.
Limpeza pública – Reestruturação do sistema, com transformações e
soluções. Atendimento efetivo não apenas ao centro, como para todos os
bairros da cidade.
Arborização, praças e parques – Novo programa para cuidados, limpeza e
preservação das nossas árvores nas calçadas, vias públicas, praças e
parques.
O Plano Diretor de Arborização será o fundamento para revolucionar o
cuidado com as nossas árvores, garantir o nosso verde, a saúde da nossa
natureza.

CIDADANIA
Programa Poupa Tempo – Melhoria geral no atendimento ao cidadão.
Será uma transformação, da maior utilidade e relevância para os
maringaenses. Nunca houve nada igual, em Maringá.
Cidade Digital – Maringá se tornará, realmente, uma cidade digital.
Como? Acompanhe os nossos programas no rádio, na TV e na Internet.
Fala Bairro – O programa “Fala Bairro” terá atividades mensais, com
reuniões agendadas em cada bairro. Nas reuniões, os moradores terão a
oportunidade de apresentar as suas reivindicações ao prefeito e equipe de
governo.
Na Prefeitura, o acesso ao Gabinete do Prefeito ocorrerá sem obstáculos e
dificuldades.
Hortas Comunitárias – Implantar mais hortas comunitárias. O projeto está
pronto, será um grande avanço.
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Economia Solidária – Espaços e eventos para apoio aos pequenos
produtores, canais de incentivo de venda de produtos das hortas
comunitárias, alimentos de fabricação caseira certificados e artesanato.
Hortas Comerciais – Mais uma inovação que os maringaenses vão
conhecer nesta campanha.
Quintais da Cidadania – Outra novidade para Maringá, a partir de 2021.
Central de Compostagem – Fundamental para os projetos acima.
Boas Práticas – Implantar o Centro de Treinamento em Boas Práticas na
Agricultura atendendo produtores das Hortas Comunitárias e pequenos
agricultores.
Mulher – Promover a igualdade entre homens e mulheres e combater
todas as formas de preconceito e discriminação. A mulher precisa ser
reconhecida como essencial à construção de um município mais justo,
igualitário e democrático.
A valorização da mulher e a sua inclusão no processo de desenvolvimento
social, econômico, político e cultural de Maringá será meta permanente
do governo.
Crianças e Adolescentes – A criança e o adolescente são prioridade
absoluta e serão contemplados nas políticas públicas. Além das ações da
Prefeitura, serão construídas parcerias para garantir a total observância
dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Terceiro Conselho Tutelar – A partir de dados fornecidos pelos conselhos
tutelares da Zona Norte e Zona Sul, que mostram um grande aumento de
atendimentos, nos últimos anos, será criado o terceiro Conselho Tutelar,
para ampliar a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Abrigo Provisório – O programa será reestruturado, para garantir bemestar e acolhimento apropriado, principalmente para crianças de
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zero a 12 anos.
Jovens – Maringá é uma cidade jovem e de jovens. Sua vocação é ser
jovem para sempre, pois as nossas instituições de ensino superior
continuarão atraindo milhares de jovens, todos os anos. Teremos um
espaço adequado a eventos para jovens, com segurança e estrutura. Um
local onde os eventos não causarão impacto de som e movimento para os
moradores de áreas vizinhas.
Idosos – Maringá tem mais de 50 mil pessoas acima dos 60 anos. A cada
ano esse número será maior. Projetos inovadores para esta grande e
importante parcela da nossa população será um reconhecimento ao muito
que fazem e já fizeram por Maringá, uma prova de respeito que se
estende a todas as famílias dos nossos idosos.
Casa Lar para o Idoso com Deficiência (PcD) – Construir e estruturar a
Casa Lar para o Idoso com Deficiência (PcD), em convênio com a Apae. O
Lar será de longa permanência para acolhimento de idosos que
frequentam a Apae e não possuem vínculo familiar.
A prefeitura vai construir a estrutura do lar e fará convênio com a Apae
para administrar o local. Atualmente, Maringá não conta com esse tipo de
serviço, o que gera muito transtorno para a Apae, famílias e pessoas que
não possuem estrutura para abrigar esses idosos (PcD).

RECURSOS HUMANOS
Atenção e valorização dos servidores – Muito importante compreender a
complexidade, a importância e a necessidade do diálogo permanente,
organização e motivação dos servidores da Prefeitura, a maior
empregadora do Município. As transformações necessárias são muitas e
urgentes! Os servidores precisam e merecem estes cuidados.
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Vale Alimentação – Compromisso de manutenção do vale alimentação,
com avanços.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A Maringá Mais Planejada – O diálogo será a base do planejamento que
será intensificado, ouvindo todos os setores e organizações, preparando
efetivamente a cidade para os desafios de 2021 a 2024 e as próximas
décadas. Maringá Pode Mais!
Retomada da Economia – O município terá um programa voltado a
parcerias e incentivo às empresas, micro e pequenas empresas, MEIs e
autônomos para a retomada da economia.
Alvará de obras – A emissão de alvará de obras será rápida, facilitando e
agilizando todo o processo para o início dos empreendimentos e obras.
Medida urgente e necessária.
Formação e Qualificação de Trabalhadores – A formação e a qualificação
de trabalhadores é muito importante para a expansão das empresas. O
incentivo e as parcerias para estes programas será feito junto a federações
setoriais, organizações e instituições de ensino interessados no
desenvolvimento humano e econômico de Maringá.
Cidade Industrial – Tecnoparque – É fundamental para Maringá a
finalização da estrutura da nova Cidade Industrial, permitindo que as
empresas que desejam construir e se instalar no local tenham todas as
condições para estes investimento.
Evento Legal – No Gabinete do prefeito será organizada uma estrutura de
apoio a quem trabalha na área ou deseja realizar eventos.
Desburocratização para a legalização das atividades e ajuda para
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integração ao calendário municipal e outros projetos transversais que
unem eventos à cultura, negócios, turismo e desenvolvimento da cidade.
Grandes eventos – Maringá terá um local para os jovens e público para
grandes eventos musicais e culturais.
Turismo – Com a elaboração de um calendário anual de eventos, em
parceria com o Maringá e Região Convention & Visitors Bureau, o turismo
será apoiado e incentivado.
Referência de união e articulação – União de esforços, diálogo e
planejamento para fazer de Maringá, ano após ano, referência de cidade
organizada, consciente, eficiente e preparada para negócios, geração de
mais postos de trabalho e desenvolvimento econômico e social.

MEIO AMBIENTE
Arborização – Em parceria com outros setores da prefeitura, o cuidado
com as nossas árvores, praças, bosques e parques será permanente e
prioritário. As nossas árvores são uma marca de Maringá e estão
abandonadas.
Viveiro Municipal – Produção de mudas e flores do Viveiro Municipal para
atender o plantio em canteiros e praças. Utilização de métodos muito
simples e econômicos para realizar tarefas e projetos inéditos.
Especialistas já contribuíram a metodologia e os anteprojetos, em
contribuição ao este Plano de Governo.
Parque do Ingá – O Parque do Ingá é uma marca de Maringá, ponto de
lazer e destino turístico para milhares de pessoas, na região e mesmo de
outras localidades. Vamos reestruturar o parque, adotando as medidas
técnicas previstas no seu plano de manejo e adaptando o local para
visitas.
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No quesito visitação nosso objetivo é promover uma volta ao passado.
Parques – Executar planos de manejo dos parques florestais e implantar
gestão profissional das áreas de preservação ambiental. Mapear e
recuperar áreas degradadas eliminando pontos de erosão e gerenciando
impactos de espécies exóticas invasoras.
Educação Ambiental – Fundamental formar e capacitar técnicos, além do
trabalho que pode ser desenvolvimento na comunidade.
Fiscalização e licenciamento – Orientação auxiliando a fazer a coisa certa
e a agilizar os processos de licenciamento.
Fundos de Vale – O cuidado com a preservação, limpeza, cercas e calçadas
nos fundos de vale será uma ação planejada e permanente.

ESPORTE
Centros esportivos – A população finalmente terá acesso a centros
esportivos revitalizados. Faremos uma renovação completa na estrutura e
utilização dos centros esportivos, que finalmente será efetivamente da
população.
Esporte na Escola – Incentivar a prática de atividades esportivas nas
escolas municipais e centros esportivos, no contraturno.
Xadrez nas escolas – Modalidade será incentivada em todas as escolas
municipais melhorando o nível intelectual dos alunos e revelando atletas
para a modalidade.
Associações esportivas – Apoiar e profissionalizar as associações
esportivas para a captação de mais recursos, de todos os setores.
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Parcerias – Parceria com as instituições de ensino superior para
atendimento aos atletas de alto rendimento.
Judô – Montar academias de judô nos centros esportivos, oferecendo
opção de atividade saudável a crianças e adolescentes dos bairros.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Entidades – O relacionamento com as entidades de assistência social será
permanente, formulando políticas públicas e parcerias para a missão de
promover inclusão e bem-estar.
Estudos e planejamento – Realizar, inclusive com alguns dados já
existentes, estudo socioeconômico da população para traçar as políticas
públicas na área de assistência social e cidadania. O pessoal para
desenvolvimento dos programas identificados será qualificado.
CRAS – Implantar novos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) considerando um prévio estudo de território e demandas
apresentadas.
CREAS – Adequar a estrutura física e de pessoal dos Centros de Referência
Especializados em Assistência Social (CREAS).
Residência Inclusiva – Instituir Residência Inclusiva para acolhimento de
jovens e adultos com deficiência em situação de dependência.
Centro Dia – Viabilizar a instalação de novos centros dia através de
unidades próprias e conveniadas para atender a demanda pelo serviço.
Acolhimento ao Idoso - Ampliar os serviços de acolhimento para pessoa
idosa em unidade própria ou por chamamento público.
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Cuidadores de Idosos – Promover a capacitação e formação de
profissionais cuidadores de idosos. Hoje faltam profissionais na área e boa
parte dos cuidadores não possuem nenhuma capacitação ou experiência.
Centro Pop – Estabelecer novo local para atendimento a pessoas em
situação de rua (Centro Pop), com pessoal e estrutura adequada
oferecendo serviço especializado com atendimentos individuais, coletivos,
oficinas e capacitação entre outros.
Acolhimento Familiar – Implantar serviço de acolhimento institucional
para adultos e famílias respeitando as modalidades indicadas na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Benefício Eventual – Ampliar o atendimento referente a benefícios
eventuais, especialmente do Cartão Alimentação destinados às famílias
em situação de vulnerabilidade temporária.
Jovem Aprendiz – Ampliar metas do programa Jovem Aprendiz em
unidade própria ou através de chamamento público.

PLANO DE GOVERNO – SAIBA MAIS
Todas as propostas desse plano têm fonte de recursos ou poderão ter os
seus recursos conseguidos juntos ao Governo Federal, por convênios, por
emendas, ou junto ao Governo do Paraná.
Como fazer? Durante a campanha daremos detalhes dos programas e
propostas e perguntas poderão ser encaminhadas para o WhatsApp 99128
0019. Antes de mandar a pergunta ou sugestão, por favor, adicione o
contato com o Bovo na agenda do seu celular, para facilitar o nosso
retorno. Mande junto com a pergunta, o seu nome, se possível.
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As propostas aqui listadas são viáveis, tem fontes de recursos e o Bovo, o
César Moreno e a equipe sabem como realizar, como fazer.
Maringá Pode Mais. Temos certeza de que você também pensa assim. Por
isso você é nosso convidado ou convidada para nos ajudar a levar nossas
ideias, planos e projetos para todos os maringaenses.
Acompanhe nosso programa eleitoral, especialmente na internet. Se
gostar, se aprovar, compartilhe com os seus familiares, colegas, vizinhos e
amigos.
Nosso Plano estará sempre aberto para sugestões, ideias e observações.
Com a sua ajuda nós podemos chegar à Prefeitura e iniciar uma novo
período de desenvolvimento, com responsabilidade, diálogo e
participação de todos, transparência e muita vontade de recuperar
Maringá e fazê-la como a sua população precisa e merece.
Maringá Pode Mais!
Contamos com você!
Muito obrigado!

JOSÉ LUIZ BOVO
Prefeito – Podemos 19

CÉSAR MORENO
Vice-prefeito – Podemos 19
Coligação Podemos/Solidariedade – Maringá Pode Mais
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