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PLANO DE GOVERNO MARINGÁ 2021-2024 

COLIGAÇÃO CUIDAR DE MARINGÁ 

 

O presente plano objetiva atender as necessidades essenciais do município de 

Maringá, as quais proporcionarão melhorias significativas em diversos setores. 

A gestão priorizará o cuidado com as pessoas na aplicação dos recursos 

públicos. Uma administração descentralizada, que foca nas políticas inclusivas, 

na geração de emprego e renda, voltada a uma gestão participativa, 

direcionada ao desenvolvimento econômico e social e focada na otimização 

dos recursos públicos. 

 

EDUCAÇÃO 

Implantar programa de educação de Prevenção à dengue nas escolas 

municipais. 

Viabilizar programa de Educação financeira (individual e familiar) nas escolas 

municipais. 

Viabilizar programas em contraturnos para alunos estrangeiros objetivando a 

aprendizagem da língua portuguesa como língua estrangeira, por ser motivo de 

reprovação escolar.  

Implantar programas de capacitação de educadores para competência digital  

Viabilizar a implantação de escolas híbridas virtual/presencial no sistema 

municipal de educação. 

Ampliar conectividade em banda larga nas escolas municipais. 

 

SAÚDE 

Reativar o programa Maringá Saudável de promoção e prevenção de saúde 

com envolvimento de todos os setores da administração. 

Viabilizar estudo para implantação de acupuntura. 

Fortalecer a atenção básica de saúde. 

Ampliar, manter e fortalecer ações do programa da saúde da família, inserindo 

no contexto escolar. 

Viabilizar programa mãe maringaense. 

Viabilizar programa viva mais associado ao combate a obesidade infantil. 

Viabilizar mutirão oftalmológicos nas escolas da rede municipal associado à 

deficiência de aprendizado. 
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Implantar APP para agendamento de consultas e atendimento nas UBS e UPA. 

Implantar programa para acompanhamento do atendimento psicológico de 

crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Viabilizar atendimento psiquiátrico para crianças e adolescentes femininos 

dependentes químicos. 

Viabilizar o funcionamento do Hospital da Criança. 

Implantar programa de Telemedicina no município. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Implantar programa para assistência à moradores de rua vítimas da crise 

econômica da pandemia. 

Viabilizar casa de passagem para homens. 

Viabilizar casa de passagem para mulheres. 

Apoiar e ampliar programas de reaproveitamento de alimentos. 

Gestionar junto ao Estado para transferir a competência dos crimes de 

violência contra criança e adolescente praticados em Iguatemi e Floriano para 

NUCRIA de Maringá.  

Viabilizar estudo junto ao Estado para estabelecer protocolo conjunto entre 

Conselho tutelar e Polícia Militar. 

Viabilizar software de sistema integrado de acompanhamento de atenção a 

pessoa vítima de violência e vulnerabilidade social, atendida pelo município. 

 

DEFESA SOCIAL 

Viabilizar estudo junto ao Estado do Paraná para que a GM elabore boletim de 

ocorrência unificado (B.O.U.) através da SESP. 

Viabilizar estudo junto ao Estado para integração das ações da GM/PMPR/PC.  

Viabilizar estudos visando implantar barreiras virtuais nas entradas da cidade 

para análise de placa e reconhecimento facial. 

Integrar monitoramento dos prédios municipais. 

Viabilizar programa para registro de ação da GM on line, com aquisição de 

câmeras. 

Estimular uso de aplicativos voltados ao aumento da segurança pública. 
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MOBILIDADE URBANA 

Viabilizar controle de tráfego por área, como projeto piloto com semáforos 

inteligentes. 

Ampliar ciclovias e viabilizar estudos para implantação de ciclovias na Av. 

Guaiapó e Av. Tuiuti. 

Ampliar a sinalização vertical e horizontal nos bairros.  

Automatizar a acessibilidade para deficiente visual com avisos do nome e/ou 

linha do ônibus que está se aproximando, nos corredores exclusivos para 

ônibus. 

Estimular o compartilhamento de veículos.  

Implantar um plano de mobilidade ativa no município. 

 

MEIO AMBIENTE 

Estudar projetos para os fundos de vale.  

Implantar o programa da OCEPAR de hortas comunitárias cooperativas para 

possibilitar a venda direta ao município de produtos para a merenda escolar. 

Estimular a participação da comunidade e das empresas num amplo e 

organizado projeto de logística reversa para aproveitamento de resíduos 

reutilizáveis e recicláveis. 

Tornar obrigatória a eficiência energética nos edifícios existentes e a geração 

de energia fotovoltaica em novos edifícios públicos. 

Implantar pelo menos 4 Pet Parques na cidade e estimular ações para 

promover o bem estar animal. 

 

GESTÃO  

Ampliar a oferta de serviços públicos digitais num programa de Governo 

Eletrônico. 

Inserir Maringá na Estratégia Brasileira de Transformação Digital.   

Retomar a abertura do gabinete do prefeito ao atendimento à população em 

geral e aos presidentes de bairros fora do horário de expediente. 

Regulamentar o trabalho remoto do servidor municipal. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Manter a cidade limpa e atrativa. 
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Viabilizar a construção do segundo condomínio do idoso. 

Negociar com SANEPAR para implantar saneamento básico na zona 6. 

Construir o viaduto da Av. Paranavaí para eliminar a última passagem de nível 

da ferrovia em Maringá. 

Realizar estudo junto à Rumo e a ANTT para aproveitamento do rebaixamento 

da linha férrea para transporte metropolitano de passageiros em ônibus entre 

Paiçandu, Sarandi e Marialva conectando estas cidades diretamente com o 

Terminal Intermodal. 

 

ESPORTE E LAZER 

Viabilizar a construção do centro esportivo da Zona 5. 

Viabilizar programa no contraturno para iniciação desportiva e outras práticas 

para as crianças, das 3ª a 5ª séries, com aulas práticas nos centros esportivos. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atualizar e ampliar a legislação municipal de incentivos públicos para atração e 

retenção de negócios priorizando as empresas locais, particularmente as Micro 

e Pequenas Empresas – MPEs.   

Realizar convênio com o SEBRAE para proporcionar consultoria e apoio 
técnico para a adaptação das Micro e Pequenas Empresas ao novo normal e a 
economia pós pandemia.  

Estimular a ampliação da rede de fibra ótica melhorando a conectividade, a 

velocidade e a acessibilidade da internet na cidade para proporcionar melhor 

inserção na economia digital. 

Implantar programa de mapeamento de ocupações mais vulneráveis à 

robotização (economia 4.0) e preparação destas pessoas para novas 

atividades coerentes com as demandas do mercado. 

Proporcionar a adequação do ambiente de negócios de Maringá para estimular 

desde já os setores prioritários definidos pelo MASTERPLAN 2047 como 

potenciais geradores de empregos de alto valor agregado e de receitas para o 

município. 

 


