
Introdução 
 
 

 O plano de governo é um instrumento de planejamento, norteador das ações e 
serviços oferecidos pelo município, composto por políticas públicas que se pretende 
adotar ou manter, baseadas no profundo conhecimento da cidade. O plano que agora 
apresentamos é realista, usa do bom senso, da reflexão, do equilíbrio. Define metas, 
programas, ações. Mostra por que fazer, como fazer e onde queremos chegar. 
 
 Construído democraticamente, o plano é o resultado de muitas reflexões, 
diálogos, contribuições e entendimentos com gestores, especialistas, representantes da 
sociedade civil em seu mais amplo espectro. Insere nas propostas as demandas 
coletadas ao longo dos últimos quatro anos. Também elenca a continuidade de 
programas que foram aprovados pela população, além de incluir novos projetos que 
atendam as necessidades da população. 
 
 É baseado nos fundamentos dessa gestão, que são a inovação, a transparência, 
a ética, a administração humanizada e o respeito aos recursos públicos, que trabalhamos 
para que Maringá seja ainda mais humana, solidária, economicamente resiliente e 
conectada com o futuro, mas, sem perder de vista sua história e tradições. 
 
 O plano de governo não se limita a um conjunto de propostas. Ele é um 
compromisso com a população, frente à realidade do município, os desafios que lhe são 
impostos, as necessidades e anseios de seus cidadãos e as metas que deve atingir para 
transformar a realidade e, assim, transformar a sociedade. 
 
 Implantado, ao final de quatro anos esse plano deixará um legado às próximas 
gerações: de uma cidade cada vez melhor, sustentável, humana, segura. A melhor cidade 
do Brasil para se viver. Uma Maringá sempre à frente! 
 
 
 

Objetivo 
 
 
 Apresentar as diretrizes e estratégias para a execução do plano de gestão de 
Maringá, estabelecendo soluções para as reivindicações da população, sempre de forma 
democrática e participativa, para garantir e manter o desenvolvimento sustentável, 
integrado e alinhado com as demandas de uma sociedade cada vez mais conectada. 
 
 
 

Estratégia operacional 
 
 
A Secretaria de Gestão seguirá com o acompanhamento do atendimento das demandas 
do plano por todas as secretarias, fiscalizando as etapas dos projetos, desde o 
planejamento e execução até a prestação de contas. A Controladoria continuará 
fiscalizando todos os atos, de forma a manter a integridade jurídica e contábil das ações 
e serviços, garantindo transparência, lisura e a correta aplicação dos recursos públicos. 

Maringá Sempre à Frente na Administração 



 
 
 
 Novos tempos demandam criatividade, agilidade e a adoção de estruturas que 
permitam respostas rápidas aos desafios que constantemente se apresentam à gestão 
municipal. 
 
 Com a adoção do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que está no final da 
fase 1, será eliminado o trâmite de processos físicos na Prefeitura, economizando 
recursos com sustentabilidade e acelerando as decisões na esfera administrativa. 
 
 A mudança no portal da Prefeitura, também em andamento, possibilitará o 
atendimento de diversos protocolos que, antes, necessitavam ser feitos pessoalmente 
pelos contribuintes na Praça de Atendimento, trazendo economia, conforto, comodidade 
e agilidade. 
 
 Os primeiros passos para a instalação do Centro Cívico já foram dados. Agora, 
lançaremos o projeto do novo Paço Municipal, com espaço para toda a estrutura 
administrativa. 
 
 As secretarias seguirão ocupadas por profissionais de comprovada capacidade 
técnica, com conduta ilibada, reconhecida pela comunidade. Os ocupantes de cargos de 
confiança e de função gratificada continuarão sendo escolhidos com critérios  técnicos. 
 
 As diretorias das unidades de saúde permanecerão comandadas exclusivamente 
por servidores dá área.  
  
 Seguiremos com as eleições diretas para as diretorias das escolas e Cmeis. 
 
 A lei municipal que combate o assédio moral nas estruturas do poder público é 
uma realidade, bem como as estruturas de atendimento a servidores vítimas desse crime. 
Prosseguiremos implementando medidas e sistemas para coibir todas as formas de 
assédio no poder público, mantendo as estruturas de atendimento a servidores que 
tenham sido vítimas desse crime e punindo os responsáveis por qualquer maltrato aos 
funcionários. 
 
 Garantimos a continuidade do Vale-Alimentação aos servidores municipais, 
benefício que criamos ainda nos primeiros meses da gestão, trazendo segurança 
alimentar aos funcionários públicos municipais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Transparência 

 



 A administração municipal ampliará os mecanismos de prevenção à corrupção, 
ampliação da transparência e proteção à fonte de informação. 
 
 Maringá é a 3ª cidade mais transparente do Paraná e vamos chegar ao primeiro 
lugar, aumentando os dados lançados no site da prefeitura e repaginando o portal da 
transparência. 
 
 Com a implantação do SEI, todos os processos serão digitais, eliminado o 
processo físico e trazendo economia e agilidade.  
 
 Implantaremos o Compliance na Administração Municipal, trazendo ainda mais 
transparência e o respeito às normas de governança e aos padrões de conduta 
estabelecidos para a Administração Pública. 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Educação 
 

 A educação é o caminho para o desenvolvimento pleno do ser humano, de suas 
habilidades, competências e potencialidades. Não está restrita apenas ao ambiente 
escolar, mas também à interação com a comunidade em níveis cada vez mais amplos. 
 
 A educação é uma das prioridades da atual gestão que, além da interação 
democrática entre a escola e a comunidade e no apoio às necessidades dos servidores 
da área, buscou nas novas ferramentas didático-pedagógicas o diferencial para conectar 
nossos estudantes com o futuro, através das mais modernas técnicas de ensino. 
 
 Avançamos muito nos últimos quatro anos, e vamos avançar ainda mais. 
 
 Reafirmamos nosso compromisso, comprovado durante nossa gestão, de tratar a 
educação como prioridade, humanizando e elevando cada vez mais a qualidade da rede 
pública municipal, a participação democrática nas decisões e ações da Secretaria 
Municipal da Educação, o respeito aos servidores da área e o olhar atento às suas 
necessidades e anseios, bem como a inclusão e a inovação em todos os níveis. 
 
Linhas gerais 
 
 Reafirma-se a continuidade da eleição direta para escolher as diretoras e diretores 
das Escolas e CMEI´s. 
 
 Garantimos a continuidade e ampliação do projeto que garante vagas para 
crianças de 0 a 3 anos de idade, iniciativa pioneira da nossa gestão e que permitiu reduzir 
significativamente a fila de espera dos CMEI´s – ao todo, entre novas CMEIs e o projeto 
de garantia de vagas, foram criadas mais de 3.000 novas vagas nesta faixa etária. 
Também continuaremos as obras de novos CMEI´s e a contratação de novos servidores 
para essas unidades, de acordo com a margem permitida pelo índice de gastos com o 
funcionalismo público, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
 Implantaremos no Portal da Educação o programa de acesso à fila de espera das 
crianças de 0 a 3 anos na rede de ensino pública infantil, para divulgação ainda mais 
transparente dos dados, permitindo cadastros, facilitando o acesso e trazendo 



orientações. 
 
 Vamos manter a política de ampliação de escolas em tempo integral. Em 2017, 
eram 32 unidades com ensino integral e agora são 38. Estenderemos o sistema até que 
todas escolas sejam atendidas.   
 
 Continuaremos em busca da audaciosa meta de média 8 no IDEB, com um 
crescimento alicerçado na realidade, mediante a participação de todos os alunos na 
avaliação. Foi uma das primeiras medidas que adotamos quando assumimos a 
administração pública municipal, ou seja, garantir que a nota do município refletisse a 
realidade do ensino, sem maquiagens ou malabarismos numéricos. Em 2020, atingimos 
a maior nota já obtida pelo município no IDEB, 7,2. O desempenho de Maringá foi o 
melhor entre dez as maiores cidades do Estado do Paraná. 
 
 Com o restabelecimento da confiança no indicador no município, foi possível 
pensar e implantar estratégias para elevarmos o nível de aprendizado de nossos 
estudantes e as necessidades de material humano, equipamentos, serviços e processos 
que interferem diretamente na elevação da média do IDEB. Destacamos a adesão à 
Prova Paraná e a aplicação de simulados aos estudantes, que contribuíram para a 
melhora na aprendizagem nas escolas da rede municipal, assim como a identificação e 
correção das fragilidades no processo didático-pedagógico. 
 
 Manteremos a Avaliação Municipal do Ensino Fundamental e os simulados para 
os 5 anos, visando a melhor avaliação e direcionamento das ações pedagógicas.  
 
 A adoção de novas tecnologias de informação e comunicação seguirá, com a 
inclusão de todas as Escolas e CMEI´s á rede mundial de computadores, processo  já  
em andamento. Até o final de 2020, as unidades de ensino terão internet com qualidade 
e ultravelocidade, permitindo também a instalação de câmeras de segurança e wi-fi 
público nos 116 pontos da rede municipal de ensino, como parte do “Projeto 
Macrossegurança”. 
 
 Ampliaremos a disponibilização de material didático em meio eletrônico, 
fundamentais no momento em que esses mecanismos se tornaram parte imprescindível 
do processo ensino-aprendizagem frente ao desafio do novo coronavírus. 
 
 Implementamos o novo currículo da rede municipal, que abrange questões de 
ética, cidadania, de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. O próximo 
passo é a ampliação da instalação de equipamentos de ar-condicionado e umidificadores 
em toda a rede municipal - já instalamos 681 aparelhos em 35 unidades e, até o final da 
próxima gestão, todas terão os equipamentos, bem como os sistemas de energia 
fotovoltaica, com a instalação ainda em 2020 em 35 escolas. 
 
 Ampliaremos o “Projeto Escola Aberta”, que oportuniza à toda população o uso de 
quadras de esporte e demais estruturas das escolas nos finais de semana, outra ação de 
sucesso de nossa gestão, para atingir 100% das unidades da rede municipal. 
 
 Reafirmamos a continuidade da adequação dos horários dos CMEI´s para mães 
que têm dificuldades para buscar as crianças no horário normal. 
 
 A inclusão é uma das bandeiras de uma gestão humanizada. Além dos avanços 



que já promovemos, vamos criar outros 3 Centros Municipais de Apoio Especializado, 
garantindo uma unidade em cada macrorregião do município. Acesso mais fácil a esse 
importante serviço que estimula a aprendizagem, o desenvolvimento e a superação das 
crianças com necessidades especiais. 
 
 Também ampliaremos em 100% o número de espaços de estimulação essencial 
no CMEI´s, criados pela nossa gestão já no início da Administração, dos atuais 17 para 
34. 
 
 A melhoria da qualidade no ensino passa pela qualificação do corpo docente, Nos 
próximos concursos para supervisoras e orientadoras, a graduação em Pedagogia será 
pré-requisito. Seguiremos com a política de qualificação até que 100% dos educadores 
tenham essa formação, em parcerias com instituições públicas (já em andamento) e 
convênios com instituições particulares para reduzir o valor das mensalidades. 
 
 Reafirmamos o apoio total ao Conselho Municipal de Educação, como instrumento 
de atuação integrada da comunidade em todos os processos da Secretaria  de Educação, 
para garantir sua legitimação e consolidação. 
 
 Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, ampliaremos as ações que já 
desenvolvemos para a integração cada vez maior entre as bibliotecas municipais e a 
comunidade. 
 
 O Projeto de Robótica, iniciado em 2020 e já bem-sucedido no projeto-piloto 
desenvolvido na Escola Municipal Antônio Carlos Velazques, será estendido a todos os 
alunos das nossas escolas municipais. 
 
 Renovamos o compromisso de revisão do Plano de Carreira dos Servidores e 
Professores, que está sendo elaborado. 
 
 Faremos ações junto à Câmara dos Deputados e Senado Federal para a 
readequação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere aos 25% que devem 
ser gastos em Educação, para excluir o custo dos servidores do setor do limite de gastos 
com funcionalismo. Se aprovada esse novo modelo, o município poderá investir em novas 
contratações e melhores salários para os servidores da educação, sem comprometer o 
índice previsto na Lei. 
 
 Vamos criar mais turmas de alfabetização adulta, com oferta de novos horários. 
 
 Ampliaremos os convênios com Instituições de Ensino Superior para que mais 
estudantes estagiários participem dos projetos educacionais, enriquecendo a sua 
experiência profissional e acelerando a realização das propostas. 
 
 Criaremos a Gerência de Tecnologia Educacional, que dará suporte e assessoria 
na implantação de equipamentos e ferramentas tecnológicas na rede municipal de 
ensino. Mais um passo importante na promoção da inclusão digital. 
 
 Serão destinados ainda mais recursos para a formação e capacitação dos 
servidores da rede municipal de ensino.  
 
 Ampliaremos o quadro organizacional da gerência de apoio, com a criação da 



Assessoria de atenção aos estrangeiros e aos familiares de alunos surdos. As famílias 
terão atendimento especializado, com melhoria no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos filhos.  
 
 Promoveremos cursos de formação para professores reuniões e avaliações com 
suporte de intérprete de libras.  
 
 Teremos o Projeto “Escola de Pais”, que vai unir o método e a pedagogia escolar 
à cultura e experiências familiares. O projeto visa a fortalecer o vínculo entre família e 
escola, fazendo com que a comunidade escolar participe de atividades culturais, 
processos formativos (palestras com psicólogos, dentistas, pedagogos etc.), cursos 
gratuitos, atividades pedagógicas com as crianças e reuniões de rede para discutir 
melhorias nos bairros.  
 
 O Projeto “Incluindo Nações” vai promover o acolhimento e o ensino da Língua 
Portuguesa como forma de auxiliar e agilizar o aprendizado dos alunos imigrantes. 
Maringá tem alunos de 20 países diferentes nas escolas e CMEIs do município e este 
projeto auxiliará na adaptação da língua à cultura local. 
 
 O Projeto de Justiça Restaurativa, implantado na nossa gestão, será incluído no 
organograma da Secretaria de Educação, com ampliação das ações dessa importante 
política pública.  
 
 Serão adquiridos notebooks, já distribuídos e em uso pelos alunos dos 4º e 5º 
anos da rede municipal, também para os alunos do 1º, 2º e 3º anos da rede municipal, 
garantindo a inclusão em todo o Ensino Fundamental.  
 
 As salas de aula terão lousa digital interativa, que inicialmente será implantada 
nos espaços de formação continuada dos professores como proposta piloto. Na segunda 
etapa atenderá a todas unidades.  
 
 Garantimos a continuidade dos investimentos em materiais pedagógicos, kit 
escolar (que hoje é modelo para todo o país), uniforme (com qualidade garantida e 
distribuição do tênis e mala de rodinhas), alimentação escolar com qualidade e 
supervisão nutricional, tecnologia da informação, manutenção e ampliação das estruturas 
escolares.  
 
 O acesso ao Promube estará no Portal da Educação, com divulgação, orientações 
e inscrição nas bolsas disponibilizadas pelo programa.  
 
 Construiremos a nova sede da Secretaria, com área já adquirida neste mandato.  
 
 O projeto para salas de formação será consolidado, com acessibilidade e conforto 
aos profissionais nos períodos de capacitação.  
 
 Consolidaremos o processo pedagógico de transição da Educação Infantil para o 
1º  ano,  e do 5º para o 6º anos  do Ensino Fundamental.  
 Prosseguiremos com os projetos de leitura iniciados nas unidades escolares, 
aprimorando a formação de nossos alunos. Nossas bibliotecas ganharão mais obras 
literárias.  
 



 As obras de acessibilidade nas unidades da rede municipal de ensino serão 
finalizadas nos próximos 4 anos, garantindo a inclusão em todas as escolas e CMEI´s. 
 
 Ampliaremos a modernização dos laboratórios de informática da rede municipal 
de ensino, que ficarão à disposição de toda população, em mais uma etapa do Projeto 
“Escola Aberta”. Uma cidade mais humana promove a inclusão digital de todos. 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Saúde 

 
 O maior desafio atual é o novo coronavírus. Essa crise sanitária estendeu seus 
tentáculos para a economia, educação, além de afetar de maneira grave a vida em 
sociedade em escala global. 
 
 Na área da saúde, aumentou o gasto com equipamentos de proteção individual, 
de pessoal e de estruturas para prevenção e tratamento da Covid-19. Também exigiu a 
readequação dos espaços de atendimento a doentes, entre outros reflexos. 
 
 A estratégia de nossa administração foi, identificado o primeiro caso no município, 
implementar um sistema de controle que permitisse a ampliação do  atendimento de 
forma que nenhum doente ficassem sem uma enfermaria, UTI, equipamento de 
ventilação ou equipe médica multidisciplinar à disposição para o pronto atendimento. 
 
 Essa estratégia se revelou acertada, pois, conjugada a um sistema de aberturas 
e fechamentos de setores, regulado pela variação nos números de infecções, baseada 
em critérios técnicos, em nenhum momento a taxa de ocupação de leitos públicos e 
particulares chegou a 80% em nosso município.  
 
 Infelizmente, apesar do melhor tratamento disponível colocado à disposição de 
todos, perdemos maringaenses para a doença. Isso ocorreu quando a Medicina chegou 
ao seu limite, não por falta de vagas, medicamentos ou equipe qualificada no 
atendimento.  
 
 A próxima gestão iniciará com a questão da Covid-19 ainda em andamento, 
mesmo com a perspectiva de uma nova vacina. Esse período exigirá a continuidade das 
estratégias de saúde já em andamento, bem como a adoção de novos modelos e 
procedimentos, de acordo com as pesquisas científicas e as melhores práticas adotadas 
no Brasil e no mundo. 
 
 Esperamos que, até o início de 2021, o pico de contaminações já tenha ficado 
para trás, mas as medidas de prevenção ao coronavírus devem ser mantidas. Também é 
preciso retomar os serviços de saúde, as consultas de média e alta complexidade, os 
exames e cirurgias. Para vencer esse desafio imenso, propomos: 

 
 Manter a ampliar o atendimento médico domiciliar ao idoso, com equipe 
multiprofissional de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
fisioterapeutas e assistentes sociais, entre outros profissionais 
 
 Garantir a continuidade do complexo de saúde mental, implantado por nossa 
gestão, 24 horas por dia, 7 dias da semana. 
 



 Promover a continuidade dos mutirões de consultas e cirurgias especializadas, 
que historicamente apresentam deficit de atendimento.  
 
 Usaremos o geoprocessamento no controle da Covid-19, dengue e zoonoses, 
bem como em outros indicadores de saúde (projeto em andamento em parceria com a 
UEM). 
 
 Ampliaremos as ações em imóveis abandonados ou sem conservação, no 
programa de combate à dengue. 
 
 Promoção de mutirões envolvendo o poder público e a comunidade para limpeza 
e conservação de áreas para combate à proliferação do Aedes aegypti. 
 
 Continuidade das ações de otimização dos atendimentos no Hospital Municipal, 
que permitiram seu pleno funcionamento. 
 
 Entrega de três novas UBS (Andreia, Paulino e Maringá Velho), com recursos já  
garantidos e projetos prontos e outras unidades aprovada pelo conselho municipal de 
saúde. 
 
 Construção do Hospital da Mulher, com previsão de entrega em 2022, cujos 
recursos já estão garantidos e projetos prontos. 
 
 Mais investimentos em medicina preventiva, com valorização e ampliação do 
Programa Saúde da Família. 
 
 Conclusão da implantação da jornada de 30 horas para os servidores da saúde, 
já em vigor nas UPAs Zona Norte e Zona Sul. 
 
  Reafirmamos o compromisso assumido e cumprido de não haver 
pacientes em macas ou sendo atendidos em corredores por falta de leitos. 
 
 O Hospital da Criança teve a obra prejudicada por causa da pandemia, mas entrou 
na fase final de construção, e o complexo será entregue ainda em 2020. Em 2021 será 
realizado o chamamento para instituições que ajudarão a administrar o hospital, 
atendendo crianças de Maringá e região, colocando o Hospital da Criança em pleno 
funcionamento.. 
 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Segurança Pública 
 
 Armamos a guarda municipal, valorizamos os agentes que ajudam a cuidar da 
segurança da cidade. Além de criar o Estatuto da Guarda, investimos em treinamentos, 
armas e equipamentos. Agora será lançado o projeto de macrossegurança “Maringá mais 
Segura, Inteligente e Sustentável”, com instalação de 250 câmeras de monitoramento, 
interligando as redes municipais de ensino, saúde, complexos esportivos e outros pontos 
estratégicos, como praças e avenidas. 
 
 O novo sistema de monitoramento terá câmeras com tecnologia de identificação 
de placas de veículos e reconhecimento facial, enviando imagens que serão analisadas 



em tempo real no Centro de Controle Integrado de Segurança, compartilhado pela 
Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e demais instituições de segurança, 
promovendo as ações de prevenção e combate à criminalidade. 
 
 Será criado o Programa “Paz na Área”, que conjuga a ação policial com 
inteligência e o novo sistema de monitoramento, mediado pelas novas tecnologias, nos 
pontos quentes de ocorrências policiais, com maior atuação nos locais de equipamentos 
públicos de esporte, cultura, lazer e assistência social. Pensar a segurança é trabalhar 
de maneira integrada e reorganizar o espaço coletivo, permitindo à população o uso 
seguro das áreas públicas. 
 
 O engajamento da população é fundamental em todas áreas. Pensando nisso, 
vamos incentivar a criação de novas redes de vizinhos solidários, com a utilização e 
integração de tecnologias, com o apoio do poder público, tornando nossa cidade ainda 
mais segura.  
 
 Será finalizado o processo de armamento da Guarda Municipal. Prosseguiremos 
com a formação e qualificação permanente. 
 
 Ampliaremos o efetivo da GM. 
 
 Construiremos a sede própria para Secretaria de Segurança, que acomodará na 
mesma estrutura a Guarda Municipal, Defesa Civil, estande de tiro, canil da GM e Escola 
de Formação da Guarda Municipal. 
 
 Reforçaremos o apoio dado pela Guarda Municipal à PM e PC e seguiremos 
reivindicando junto ao Governo do Estado o aumento dos efetivos para o município, bem 
como mais investimentos em equipamentos e instalações adequadas ao serviço de 
investigação policial, inteligência e prevenção ao crime.  
 
 Reafirmamos o incentivo e apoio ao Conselho de Segurança Comunitária – 
Conseg de Maringá.  
 
 

Maringá Sempre à Frente na Mobilidade Urbana 

 
 Os desafios na mobilidade urbana se modificam rapidamente. hoje, uma nova 
geração prefere usar o transporte coletivo, os aplicativos de transporte, ou se locomover 
de moto, bicicleta ou à pé, do que ter um carro próprio. Essa é uma tendência que parece 
inexorável. 
 
 Assim, é preciso seguir oferecendo novas modalidades de transporte, e 
adequando as já existentes, o que economiza tempo aos cidadãos, facilita o fluxo de 
veículos, favorece políticas de segurança no trânsito e promovem a sustentabilidade. 
 
 Ampliaremos a rede de ciclovias para facilitar a mobilidade nas principais regiões 
da cidade. 
 
 Projeto de mobilidade BRT (Bus Rapid Transit) no eixo leste-oeste, integrando 
Maringá e a Região Metropolitana. 



 
 Seguiremos discutindo o contrato de concessão e exigindo melhorias junto à 
TCCC, conquistando ônibus novos, com ar-condicionado, wi-fi e câmeras de segurança 
nos demais trechos. Também assumiremos o sistema financeiro do transporte coletivo, 
ou seja, a prefeitura arrecada e faz o pagamento à empresa por quilômetro rodado. Isso 
permitirá todo o controle do sistema pela Prefeitura, racionalizando e gerando economia 
e transparência. 
 
 Regulamentação, através de legislação específica, de forma a garantir a redução 
da tarifa paga pelos usuários. 
 
 Implantação do Estar via aplicativos. 
 
 Adoção de protocolos totalmente digitais nos processos da Semob, eliminando 
processos físicos e trazendo agilidade aos usuários. 
 
 Implantação de câmeras digitais em todas as viaturas da Semob e nas lapelas 
dos agentes de trânsito. 
 
 Modernização (todos em LED) e centralização dos semáforos em rede (internet), 
com sincronia controlada por software, telegestão de quebras e queimas de lâmpadas e 
ajustes de forma remota. 
 
 Instalação de equipamento nobreak nos semáforos. 
 
 Implantação do sistema de bicicletas compartilhadas. 
 
 Instalação de paraciclos, ampliando as áreas de estacionamento de bicicletas com 
segurança. 
 
 Ampliação da malha cicloviária em mais 20 km, nas avenidas Tuiuti, Cerro Azul, 
Pedro Taques (prolongamento até o Jardim Sumaré), e o projeto da ciclovia suspensa 
Maringá-Sarandi. 
 
 Revitalização das ciclovias já existentes (Av. Mandacaru, Av. Pedro Taques e Av. 
Brasil). 
 
 Ciclofaixas que liguem às ciclovias, criando rotas inteligentes e interligando o 
sistema. 
 
 Criação do projeto “Maringá de Bike”, um circuito de lazer turístico com bicicletas, 
ligando os parques e demais atrações da cidade, com datas previamente agendadas e 
apoio dos agentes de trânsito. 
 
 Criação de zonas de treino para ciclistas em horários alternativos. 
 
 Campanha temática para orientação de ciclistas, motoristas e motociclistas. 
 
 Palestras sobre comportamento do pedestre idoso no trânsito. 
 
 Pista de simulação de trânsito para crianças (Minicidade) na Escola Pública de 



Trânsito. 
 
 “Maringá Motovida” - cursos de pilotagem defensiva para motociclistas, agora nas 
empresas. 
 
 Implantação de semáforos para pedestres nos corredores de ônibus e criação de 
campanha específica de educação de trânsito voltada ao uso correto de semáforo de 
pedestres. 
 
 

Maringá Sempre à Frente no Meio Ambiente e Bem-Estar Animal 
 
 Contratação de serviços de castrações itinerantes para realização do 
procedimento no Bairro, de microchipagem e de serviços laboratoriais e de exames de 
imagem. 
 
 Criação do Programa Municipal de Voluntariado, que possibilitará o 
cadastramento das pessoas para auxiliar em feiras de adoção, limpeza nos abrigos e 
lares temporários, trabalhar no bem-estar no bairro. 
 
 Implantação do Programa Municipal de Lar Temporário, cadastramento de 
pessoas para oferecer residência temporária a animais resgatados, até a doação, com 
contrapartida de vacinação, ração e atendimento médico no local pela prefeitura. 
 
 Ampliaremos o Programa de Castrações para animais de rua, para tutores sem 
condições financeiras, incluindo 3 dias de estadia na clínica. 
 
 Adquiriremos mais veículos de transporte para castração – Castramóvel. 
 
 Aumentaremos o atendimento médico veterinário aos animais sem dono. 
 
 Seguiremos realizando e apoiando as Feirinhas de Doação de Animais. 
 
 Implantação de novos Parques Lineares nos fundos de vale. 
 
 Prosseguiremos com a instalação de outros Ecopontos nas demais regiões da 
cidade. 
 
 Continuidade e ampliação dos serviços de calçamento e alambrado nos fundos 
de vale. 
 
 Informatização plena do Licenciamento Ambiental.  
 
 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Habitação 

 
 Prosseguimento do projeto de 288 unidades habitacionais no Conjunto 
Habitacional Padre Geraldo Schneider, via credenciamento de empresas.  
 



 Ampliação de 34 unidades habitacionais do Condomínio do Idoso e construção de 
mais um complexo desse tipo, em parceria com a Cohapar, com mais 40 vagas. 
 
 Continuidade para a construção de unidades habitacionais, distribuídas entre o 
Jardim Munique e o Jardim Colombo. 
 
 Sequência dos chamamentos públicos para criação de Zonas de Interesse Social 
(ZEIS), com a finalidade de se construir grande número de moradias com preços 
acessíveis para atender à população de menor renda.  
 
 Seguiremos com os contratos para construção de habitação de interesse social, 
totalizando 1.084 apartamentos que poderão ser adquiridos por meio de financiamento e 
11 residências que serão doadas ao município.  
 
 Mais 60 áreas em avaliação, com potencial construtivo de quase 15 mil unidades, 
o maior plano de habitação do Paraná nas últimas décadas e um dos maiores programas 
de habitação do país.  
 
 Nesse plano, será integrado o Condomínio da Pessoa com Deficiência, com 
unidades especialmente desenhadas para atender necessidades especiais, integrando-
as ao restante da comunidade, sem barreiras, sem muros, sem distinções. Uma cidade 
mais humana é uma cidade que promove a integração em todos níveis. O local ~para a 
instalação já está garantido e o projeto está concluído. 
 
 
 

Maringá Sempre à Frente nos Serviços Públicos 
 
 Ampliação da coleta seletiva, com o desenvolvimento de novas ações e projetos 
de conscientização de descarte correto de resíduos. 
 
 Implantação da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
 Incremento de equipes e equipamentos na coleta domiciliar. 
 
 Novos convênios com cooperativas de reciclagem e aumento do volume 
contratado. 
 
 Aumento das turmas de varrição, poda e corte de árvores condenadas. 
 
 Aquisição de novos equipamentos (veículos, tratores, varredeiras, roçadeiras etc) 
para a zeladoria da cidade. 
 
 Implantação de planta de reaproveitamento de troncos, madeiras, galhos e folhas 
coletadas pela Prefeitura, cuja comercialização gerará novas receitas para a 
Administração Municipal. 
 Reaproveitamento de material orgânico da coleta em projeto de compostagem. 
 
 Instalação de usina de processamento de resíduos da construção civil, com 
reaproveitamento nas estradas rurais. 
 



 
Maringá Sempre à Frente no Desenvolvimento Econômico 

 
 A pandemia do coronavírus afetou a economia de modo global. Em Maringá, a 
gestão atuou rapidamente a fim de elaborar um diagnóstico da situação e propor 
estratégias para a retomada econômica e social de Maringá, com a contratação do 
Sebrae-PR como organizador e com participação de toda a sociedade civil organizada. 
  
  
 Agora é hora de colocar as ações propostas em andamento, reativando nossa 
pujante economia e elevando ainda mais o nível de nossa atividade produtiva. 
 
 Ampliação dos pontos de atendimento fixo e criação do “MEI móvel”, gerando 
novas oportunidades e fomentando negócios com uma nova modelagem de apoio aos 
empreendedores de Maringá. 
 
 Montagem e aplicação do Plano Estratégico de Turismo, que vai explorar as 
vocações do município no setor e criar novas alternativas, fomentando a economia. 
 
 Executar plano de marketing turístico com visão de mercado. 
 
 Estruturação de produtos, estratégia de captação de eventos, criação de marca e 
campanha de comunicação, participação mais efetiva e estratégica. 
 Em feiras, melhorar o posicionamento e presença online através um plano de 
mídia eficiente. 
 
 Implementar estratégia de captação de eventos, via parcerias, para formação de 
equipe especializada na captação de eventos por meio de chamamento público. 
 
 Cadastramento de eventos a serem apoiados através de edital público, a cada 
semestre. 
 
 Editais para apoio a eventos organizados em duas categorias: 
Técnicos/Científicos e Culturais. 
 
 Manutenção e ampliação das ações do plano estratégico com foco nos ODSs e 
revisão a cada dois anos por conferência municipal. 
 Ações continuadas para firmar o receptivo turístico. 
 
 Implementar instalações de arte moderna nos parques e áreas públicas, a serem 
selecionadas através da abertura de edital de concurso. 
 
 Fomentar ações que valorizem a produção de economia criativa como matéria-
prima para atividade turística. 
 
 Reforma completa de todas as unidades dos barracões industriais, para instalação 
de novos condôminos com potencial para crescimento e geração de emprego e renda. 
 
 Ocupação e consolidação, pelas empresas adquirentes, do Parque Cidade 
Industrial Felizardo Meneguetti. 
 



 Parque industrial totalmente conectado. 
 
 Conclusão das vendas dos lotes restantes do Parque Industrial. 
 
 Aquisição de novas áreas para parques industriais. 
 
 Comercialização de lotes industriais no Conjunto Habitacional José Pires de 
Oliveira, em Floriano. 
 
 Implantação da infraestrutura de pavimentação no Parque Industrial 200. 
 
 Finalização da ligação da rede de esgoto nos barracões industriais no Jardim 
Copacabana e Conjunto Requião. 
 
 “Maringá das Feiras” - implantação de 6 novas feiras (Conjunto Paulista, Jardim 
Olímpico, Jardim Itaipu, Jardim Itália, Jardim Tokyo, Jiroku Kubota e Novo Guaiapó) e 
ampliação das feiras da Melvin Jones, Alvorada 2, Jiroku Kubota e da Polícia Federal. 
 
 Ampliação da nota do produtor eletrônica. 
 
 Gestor SIM – implantação de gestor dando mais transparência e no andamento 
do processo. 
 
 Inclusão do SIM – SUSAF – venda dos produtos origem animal produzidos em 
Maringá para todo o Brasil.  
 
 Criação do Armazém da Agricultura Familiar. 
 
 Compra de mais maquinários para as obras nas estradas rurais. 
 
 “Feira em Casa” - Projeto de delivery dos produtos das feiras de orgânicos e do 

produtor. 
 
 Ampliação das hortas comunitárias com mais 10 unidades. 
 
 Capacitação contínua em produtos agroecológicos para os agricultores das 
hortas comunitárias. 
 
 “Feiranet” – implantação de cursos online sobre manejo agroecológico de 
hortaliças e de flores envasadas para toda a população. 
 
 Implantação da Lei Juro Zero em apoio às micros e pequenas empresas. 

 
 
 

Maringá Sempre à Frente na Inovação 
 
 Revisão da Lei do ISS, com proposta de alíquota única de 2% para todo o 
segmento de TI, com fomento ao setor e crescimento de postos de trabalho de mão-de-
obra especializada e aumento da renda do trabalhador. 



Consolidação dos editais de demandas municipais da Lei de Inovação. 
 
 Aporte de R$ 2 milhões no Fundo de Inovação para investimento em projetos 
locais. 
  
 Consolidação do Parque Tecnológico de Maringá, com o acompanhamento das 
obras da fase 1 e abertura de licitação da fase 2, que vão atrair mais empresas para o 
Parque de TI.  
 
 Escola de TI - projeto de capacitação de mão-de-obra local para atender a 
demanda crescente das empresas. 
 
 Criação do centro de capacitação em parceria com o setor de TI, empresas e  
academias. 
 
 “Maringá Digital Para Todos” - treinamentos para a população através de postos 
móveis ou coworkings e da “van educat.i.va”, laboratório móvel que levará a inclusão 
digital a todas áreas da cidade. 
 
 Consolidação do Conselho Municipal de Inovação. 
 
 

Maringá Sempre à Frente no Cuidado com as Mulheres 
 
 Implantaremos o Projeto “Maria da Penha vai à Escola”, ação de prevenção 
baseada na informação àqueles que estão em processo de formação educacional, 
pessoal, psicológica e comportamental. O projeto vai atuar na disseminação de 
informações nas salas de aula, na metodologia de roda de conversa.  
 
 Ampliação do projeto “Florirá”, iniciativa de qualificação profissional implantada 
em 2019 e que incentiva a inserção da mulher nas políticas de direitos sociais e em seu 
espaço de independência, fundamentado, principalmente, na necessária autonomia 
econômica diante do quadro de vulnerabilidade financeira e social, da violência doméstica 
e de outras formas de violência.  
 
 O Florirá atuará integrada com o Projeto “Economia Solidária e Protagonismo 
Feminino”, que busca a geração de renda e independência financeira da mulher. O projeto 
acontecerá por meio da formação de grupos de Economia Solidária na perspectiva de 
gênero feminino no município, tendo em vista o empoderamento e a superação dos 
desafios sociais, referentes ao ciclo de dependência.  
 
 Prosseguiremos com o projeto “Cuidar de quem cuida”, que promove rodas de 
conversas com psicólogas e terapeutas para estimular a autoestima entre mães de filhos 
que necessitam de cuidados especiais.  
 
 Adoção do Aplicativo de Segurança Maria da Penha, um dos instrumentos mais 
avançados em tecnologia na defesa da mulher. Empresas serão contratadas para o 
desenvolvimento de um sistema de controle interno de pessoal e material para a 
Secretaria da Mulher de Maringá, incluindo integração com um APP (IOS, Android e 
Desktop) que será usado para facilitar a abertura de chamados e registros de ocorrências 
junto à Guarda Municipal. Destaque ao sistema integrado de inteligência artificial para 



auxílio, acompanhamento e monitoramento de mulheres em situação de risco, com botão 
de pânico virtual de fácil acionar as secretarias e órgãos vinculados do município 
especializados em proteção à mulher.   
 
 Além disso, implantaremos o programa “Nocaute na Violência”, que estimulará a 
autoproteção em situações de ameaça. Serão ofertadas aulas gratuitas de defesa 
pessoal para as mulheres.  
 
 O “CRAM Itinerante”, unidade móvel (van) que se deslocará por Maringá e seus 
distritos, com ações de prevenção e combate a qualquer violação dos direitos e de 
discriminação de mulheres, com ênfase nos programas e projetos de atenção à mulher 
em situação de violência.  
 
 O Projeto Carreta das Mulheres será implantado em um caminhão que vai 
oferecer treinamentos e cursos de costura industrial, confeitaria, mecânica de motos, 
fabricação de pizza, panificação etc.  
 
 No Saúde Mulher, a unidade móvel percorrerá os bairros disponibilizando exames 
de mamografia. 
 
 Instalação do Complexo de Atendimento à Mulher, nova sede da Secretaria de 
Políticas Públicas para Mulheres de Maringá, com a centralização de todos os serviços 
de atendimento.  
 
 

Maringá Sempre à Frente nas Obras Públicas 

 
 Construção do Viaduto do Catuaí, em parceria com o Governo do Estado. 
 
 Boulevard do Contorno Sul – transformação total da Avenida Sincler Sambati, 
resolvendo de vez os problemas estruturais e transformando o contorno em avenida, que 
integrará as regiões hoje divididas pela via. 
 
 Obra da Praça do Avião para melhorar o fluxo de veículos e resolver o antigo 
problema de alagamento no local. 
 
 Finalização do Condomínio do Idoso. 
 
 Execução e entrega de 8 salões comunitários, no Jardim Paulista, Requião, 
Distrito de Floriano, Jardim Olímpico, Jardim Universo, Moradias Atenas, Parque 
Residencial Tuiuti e Vila Morangueira. 
 
 Reforma de mais praças, como a Monsenhor Cnudde, Jardim Internorte, Napoleão 
Moreira, Paranavaí e Laurentino Tavares, devolvendo à população espaços públicos com 
beleza, conforto e segurança. 
 
 Construção dos viadutos-saci, após a adequação dos projetos feitos pela gestão 
anterior e que haviam sido barrados por inconsistências apontadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
 



 Pavimentação e drenagem da duplicação da Avenida Paranavaí. 
 
 Obra da Ponte da Mandacaru. 
 
 “Projeto Maringá 100% Led”, que iniciamos em 2018, em parceria com o BRDE e 
o Banco Europeu de Investimentos, com consultoria internacional a custo zero´, através 
do Programa Felicity. Depois do projeto-piloto realizado pela prefeitura em algumas vias 
da cidade, como a Avenida Carlos Borges, e nas praças, Maringá será totalmente 
iluminada por lâmpadas LED, reduzindo o consumo de energia elétrica em 50% e 
aumentando a segurança para a população. 
 
 Prosseguimento da recuperação da malha asfáltica da cidade (recapes) e 
pavimentação de novas vias. 
 
 Centro Cívico – lançamento dos projetos da nova sede da prefeitura e secretarias 
municipais no Centro Cívico. 
 
 Eixo Monumental – Revitalização e reordenamento urbano do Eixo Monumental, 
transformando e modernizando essa região da cidade. 
 
 Reformas e construção das UBS Vila Esperança, Ney Braga, Jardim Andrea, 
Paulino, Maringá Velho, Alvorada e Parigot de Souza. 
 Ampliação do Hospital Municipal. 
 
 Construiremos os CMEIs  Bom Jardim, Monte Rei, Irajá e Ana Chiquete Men. 
 
 Demolição e construção dos CMEIs Afonso Vidal e Purificação Valente. 
 
 Reforma e ampliação dos CMEIs Zeferino Krukoski, José de Anchieta e Ângelo 
Viegas. 
 
 Obras de acessibilidade nas escolas municipais Midufo Vada, Palma Planas, 
Octávio Periotto, José Darcy de Carvalho, Ariovaldo Moreno, Oscar Pereira, Pivani Piassi 
de Morais, Odete Ribaroli, Aniceto Matti e João Barbosa de Macedo. 
 
 Obras de reforma e acessibilidade nas escolas municipais Jesuína de Jesus 
Freitas, Zuleide Portes e José Galetti. 
 
 Ampliação da Escola Municipal Ulysses Guimarães e reforma e ampliação das 
escolas Benedita Natália de Lima e Padre Pedro Ryo Tanaka. 
 
 Construção da Escola Municipal Santa Alice e do Complexo Educacional Jardim 
Espanha. 
 
 Implantação do projeto de eficiência energética/painéis fotovoltaicos nas Escolas 
e CMEIs. 
 
 Obras de melhorias na Estrada Hiller e Estrada Romeira. 
 
 Reformaremos e ampliaremos o Parque Alfredo Nyffler. 



 
 Implantaremos o parque Linear do Rio Samambaia. 
 
 Novos ecopontos no Jardim Quebec, Jardim Brasil, Jardim Araucária, Parque 
Itaipu e nos distritos de Iguatemi e Floriano. 
 
 Novos parques lineares no Jardim Universo, Jardim São Silvestre, Ney Braga 
(Gralha Azul), Parque Arboreto, Jardim São Silvestre, Jardim Universo e Jorge Macedo. 
 
 Construção do novo Terminal Rodoviário de Iguatemi. 
 
 Obras de ciclovias na Avenida Riachuelo, Cerro Azul, Pedro Taques e Avenida 
Tuiuti 
 
 Continuidade da Rua Cristal até a Avenida Colombo. 
 
 Ligação da Avenida Campolina com a Avenida Mandacaru. 
 
 Ligação da Rua Pioneiro José Tel com o Parque Industrial. 
 
 Pavimentação em diversas vias da cidade, como nos condomínios Bela Vista, 
Bela Vista II, Santa Marina, Santa Maria e Avenida Kakogawa. 
 
 Já realizamos e está em andamento o recape em centenas de ruas do município. 
Continuaremos com os recapes, usando tanto recursos próprios como conquistando 
novos recursos do Governo do Estado. Já conquistamos mais de R$ 30 milhões somente 
em 2020. 
 
 Reformas dos Teatros Barracão e Reviver. 
 
 Construção do Complexo de Atendimento à Mulheres. 
 
 Entregaremos a remodelação da Praça de Todos os Santos, resolvendo um 
gargalo de trânsito que há décadas incomoda os maringaenses. 
 
 Prosseguiremos com a reforma e ampliação do CSU e dos centros esportivos da 
Vila Operária, do Jardim Alvorada. Serão reformados e ampliados os Centros Esportivos 
do Borba Gato, Floriano, Iguatemi, Três Lagoas, Zona 5 e Mandacaru.  
 
 Continuaremos com as obras de aquecimento de piscinas e execução dos 
programas Meu Campinho e Meu Parquinho. 
 
 Seguiremos com as obras e reformas no CRAS Requião e Santa Felicidade. 
 
 Construiremos a Casa da Criança e o Abrigo de Crianças, solicitada junto à SASC. 
 
 Obra do prolongamento da Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, ligando à PR 317. 
 
 Obra do Contorno Sul Metropolitano, em que a parte da prefeitura vai do Trevo do 
Jardins de Monet ao Trevo do Parque Industrial. 



 
 Faremos uma nova estrutura na Praça das Antenas: o Mirante de Maringá, com 
projeto ousado e futurista, implantando um novo ponto turístico na cidade. 
 
 

Maringá Sempre à Frente no Aeroporto 
 
 Finalização da obra do Aeroporto, que passará a ter a maior pista do Paraná e 
uma das maiores do Brasil 
 
 Ampliação e modernização do terminal de passageiros (implantação de fingers) 
Aeroporto sustentável - energia fotovoltaica e outras ações sustentáveis. 
 
 Aeroporto Global – Classificar o aeroporto como “internacional de passageiros” 
 
 Novo acesso ao aeroporto com a abertura de diretriz viária, possibilitando melhora 
no fluxo de veículos. 
 
 Fortalecimento da transparência com a finalização do projeto de compliance no 

aeroporto, iniciado em 2019. 
 

 
 Aumento do volume de alternativas de voos, com atuação junto às companhias 
aéreas. 
 
 Retomada do terminal de cargas internacional, tornando o aeroporto referência 
em logística de cargas aéreas e terrestres. 
 
 Implantação dos sistemas de aproximação (alsf/ ils cat 1) 
 
 
 

Maringá Sempre à Frente no Esporte e Lazer 
 
 Democratizamos o esporte maringaense com a maior política de  descentralização 
de equipamentos de esporte e lazer da história de Maringá, através dos programas Meu 
Campinho e Meu Parquinho. Ouvimos a comunidade em geral, e os esportistas em 
especial, nos mais diversos segmentos e de variadas formas, o que possibilizou a 
viabilização de dezenas de obras, reformas, implantações e melhorias, atendendo os 
anseios do esporte de rendimento, e também o comunitário.  
 
 Efetivamos o programa Meu Campinho, com estruturas voltadas às crianças. 
Campo de grama sintética de qualidade, iluminação elétrica, um brinquedo de corda 
inovador e pergolado com mesa de jogos. Esses programas serão ampliados e atenderão 
a muitas outras áreas da cidade. 
 
 Estamos modernizando nossos centros esportivos e temos no CSU, já quase 
pronta, a primeira piscina coberta e aquecida da história do município. As da Vila Operária 
e Jardim Alvorada já foram para licitação para iniciar as obras.  
 



 Daremos continuidade às obras na Vila Olímpica e demais e já estamos com 
projetos em andamento e recursos garantidos para as obras. Teremos 12 piscinas 
cobertas e aquecidas, garantindo o uso sem interrupção durante todo ano, mesmo no 
inverno rigoroso.  
 
 Construiremos uma piscina nova no Centro Esportivo do Jardim Paulista. 
 
 Implantamos 60 unidades de parques infantis modernos do tipo modulares. Mais 
10 brinquedos de corda inovadores, distribuídos pelos bairros. Esse modelo será 
ampliado, atendendo principalmente os bairros mais distantes da região central. 
 
 Construiremos um centro paradesportivo que garanta boa acessibilidade e 
conforto a essa comunidade.   
 
 Construímos a pista emborrachada do Parque do Ingá, já na fase final das obras, 
uma solicitação da comunidade que reclamava dos tombos, acidentes e das dores de 
joelho pela dureza do piso. Faremos outra pista de caminhada, no mesmo padrão, no 
entorno da Vila Olímpica e do Bosque 2.  
 
 Estamos licitando mais duas dezenas de ATIs, que deverão estar disponíveis para 
implantação já no primeiro semestre de 2021.  
 
 O velódromo vai passar por reformas e melhorias, beneficiando os praticantes da 
modalidade e fomentando o esporte em nosso município. 
 
 Nossas quadras municipais receberam na nossa gestão 30 tabelas de basquete,  
tipo profissional, de vidro com aro retrátil. Implantaremos mais 20 unidades para atender 
outros locais de lazer.   
 
 Nesta gestão foi feita uma revisão geral do ar-condicionado do ginásio Chico Neto, 
com troca de compressores queimados, lavagem e limpeza geral das telas e tubulações 
que nunca haviam sido feitas. Também foram revisados os geradores.  O próximo passo 
é instalar ar-condicionado também nos alojamentos.  
 
 Reformaremos o Ginásio Valdir Pinheiro, fundamental para as equipes de  
basquete, voleibol, GR, lutas etc. que ali treinam, além do pilates, alongamento com a 
comunidade. Colocaremos um piso novo, manta no telhado e nova iluminação em Led. 
 
 Em nossa gestão elevamos o valor de R$ 900 mil para R$ 5 milhões dos convênios 
com as associações esportivas. De 9 entidades atendidas, passamos para 33 equipes. 
Oferecemos também a maior parte do transporte das equipes para competições 
estaduais e nacionais, além do apoio a eventos e competições promovidos no município. 
Garantimos a continuidade desses investimentos e nos comprometemos a auxiliar na 
captação de recursos das que associações contempladas com projetos previstos em leis 
estadual e federal. 
 
 Melhoramos as condições campos de futebol e quadras em todos bairros do 
município. Seguiremos com essa política, investindo na revitalização de gramados, 
iluminação, construção de banheiros e arquibancadas. As quadras terão troca de 
alambrado e pintura de piso, dentre outras benfeitorias.  



 
 Ampliaremos a formação desportiva para crianças e os treinamentos de nossas 
equipes. 
 
 Aquisição de novos ônibus, sendo um grande para os transportes, outro adaptado 
ao paradesporto, além de um novo veículo para a recreação. 
 
  

Maringá Sempre à Frente no Cuidado com os Servidores 
 
 Criação de ambiente, equipamentos e softwares para capacitação dos servidores 
públicos por EAD – Ensino a Distância. 
 
 Implantação do Espaço Saúde do Servidor, contemplando serviços para melhoria 
da qualidade de vida, contendo espaço para exercícios físicos, pilates, com 
acompanhamento de nutricionista, médico e psicólogos para os servidores que precisam 
de atenção especial (obesos, pós-operatórios, idosos etc). 
 

 Melhoria contínua nas coberturas do Sama. 
 
 Possibilidade de aposentadoria integral para as pessoas com deficiência (PCD) 
aos 55 anos, independente da data de admissão na prefeitura, obedecendo a regra de 
10 anos de serviço público, 5 anos no mesmo cargo e 25 anos de contribuição. 
 
 Implantação do banco de horas, o que acarretaria uma grande economia com 
redução do pagamento de horas extras. 
 
 Revisão do plano de carreira para os cargos de auxiliar administrativo e agente 
administrativo, equiparando ao nível de assistente administrativo, já que os três cargos 
executam as mesmas funções; 
 
 Revisão do plano de carreira para os cargos de menores salários. 
 
 Revisão da progressão, evitando ações judiciais. 
 
 Implantação do 13 º vale-alimentação. 
 
 Implantação de avaliação 360º para que a chefia avalie o servidor e servidor 
também avalie a chefia. Criação de um setor específico para acompanhamento dessas 
avaliações, com a conciliação e orientação nos casos necessários, visando a redução de 
abertura de processos administrativos por fatos que poderiam ser resolvidos 
internamente. 
 
 Aumento do valor do vale-alimentação e redução do valor da coparticipação. 
 
 Manteremos a jornada de 6 horas corridas do cargo administrativo, para pessoas 
com deficiência (PCD). 
 
 Adequação do refeitório do paço (projeto já existente) 
 
 Lixeira para lixo reciclável nas secretarias/setores do Paço. 



 
 

Maringá Sempre à Frente na Assistência Social 
 
 Maringá nunca avançou tanto nessa área quanto na nossa gestão. O Condomínio 
do Idoso está sendo ampliado, instalamos o abrigo municipal para os indígenas em 
trânsito pela cidade – a Casa do Índio. Aumentamos os recursos para as entidades 
assistenciais, nossas parceiras em milhares de atendimentos.  
 
 Uma cidade mais humana é aquela que acolhe todos, com carinho e atenção. 
Para que avancemos nesse caminho, propomos: 

 
 Ampliar as ações de uma política de inclusão com as pessoas em situação de rua, 
implantação de veículos para atendimento de rua, ampliação de vagas nos diferentes 
serviços de abordagem, atendimento técnico e acolhimento. 
 
 Fortalecimento dos centros de referência (Cras e Creas), adequação de espaço 
de trabalho, ampliar (com equipes) as unidades, estabelecendo uma relação direta de 
demanda e servidores. 
 
 Reorganização e novos veículos do serviço especializado de abordagem social, 
ampliando equipes para atuação com Creas/Centropop. 
 
 Integração com a rede, principalmente com a Saúde, efetivando o Suas/Sus 
 
 Ampliação do apoio técnico para funcionamento dos conselhos, com equipe 
próprias e acomodações que garantam a autonomia e atendimento a população em geral 
 
 Continuar no fortalecimento dos Conselhos Tutelares 
 
 Fortalecimento dos serviços de acolhimentos, suporte técnico, ampliação das 
equipes e suporte de oficinas e ações integradas 
 
 Maior clareza no funcionamento dos serviços e no acesso a vagas especificas, 
como Acolhimento, Centro Cia, Casa Lar, Portal da Inclusão, constituindo uma Central de 
Vagas para atender a demanda dos Cras/Creas/Centropop e as organizações sociais. 
 
 Ampliação das vagas de Centro Dia e Centros de Convivência para idosos e 
criação para pessoas com deficiências 
 
 Conclusão da ampliação do Condomínio do Idoso 
 
 Construção do Condomínio da Pessoa com Deficiência e da Residência Inclusiva. 
 
 Construção de 3 novos Refeitórios Populares, cujos recursos e locais já estão 
garantidos e os projetos finalizados, e da Cozinha Central, ampliando a ação do 
Restaurante Popular, descentralizando os restaurantes e fornecendo alimentação no 
período noturno 
 
 Promoção de cursos e oficinas de educação alimentar e nutricional integrados 
com compra direta, fortalecendo as ações de segurança alimentar, ampliando as ações 



de compra direta do produtor familiar, garantindo comida de qualidade para famílias em 
vulnerabilidade social e para as entidades socioassistenciais 
 
 Aumentar o atendimento de cartão alimentação, benefício eventual em todos os 
Cras, integrando a segurança alimentar e programas de renda mínima 
 
 Maior integração dos serviços da Sasc com as organizações socioassistenciais, 
fortalecendo as ações e apoiando na organização diante das novas demandas. Maringá 
conta com mais 100 organizações socioassistenciais e garante há décadas a qualidade 
de vida de nossa cidade.  
  
 Reiteramos nosso compromisso em apoiar, principalmente nesse período pós-
pandemia, com suporte técnico, compromisso em desburocratização, organização de 
contratos mais efetivos e com garantias atualizadas, considerando as exigências de 
resoluções, Nob e Anvisa, permitindo as adequações necessárias e melhoria na 
qualidade dos serviços e da vida de nossa sociedade. 
 

 
Maringá Sempre à Frente na Política de Combate às Drogas 

 
 O uso de drogas segue sendo um problema complexo, que demanda ações de 
educação, prevenção e recuperação. 
 
 Ampliação da diretoria de política sobre drogas, com as gerências de educação 
sobre drogas, prevenção do uso e recuperação do dependente químico, atuando nas três 
frentes de combate aos tóxicos. 
 
 Seguiremos ampliando os repasses para as entidades conveniadas (comunidades 
terapêuticas) e aumentando o número de vagas disponíveis. Uma van para uso pela 
diretoria está em processo final de aquisição. 
 
 
 
Maringá Sempre à Frente na Cultura 
 
 Ampliação dos recursos para o Edital Aniceto Matti.  
 
 Novos chamamentos para produtores culturais, via apresentações online ou 
presenciais. 
 

 Ampliaremos o Programa Convite às Artes. 

 

 Aquisição dos pavimentos superiores e reforma do Cine Teatro Plaza, visando a 
criação e efetivação do Centro Cultural Plaza para abrigar, além de um grande auditório 
no térreo, a sede da Secretaria Municipal de Cultura, a Casa do Cinema e o Museu de 
Arte Contemporânea. 

 



 Reformaremos o prédio do antigo aeroporto para transformá-lo no Museu Histórico 
de Maringá. 

 
 Construiremos a Praça da Cultura nos arredores do prédio do antigo aeroporto. 

 
 Construiremos a nova sede da Biblioteca Centro nos arredores do Terminal 
Intermodal de Maringá – Projeto Oscar Niemeyer. 

 
 Reforma da Fundação Luzamor para a criação e efetivação da Escola de Música 
de Maringá. 

 
 Reforma e remodelação das estruturas e mobiliários das bibliotecas públicas de 
Maringá. 

 
 Reforma interna dos teatros Barracão, Reviver Magó e Casa da Cultura do 
Alvorada. 
 
 Aquisição de novos equipamentos de sonorização e iluminação cênica e 
melhorias nos Teatros Barracão, Reviver Magó, Casa da Cultura e Calil Haddad. 

 
 Colocaremos em prática as demandas do Plano Municipal de Cultura em 
atendimento a Lei 1.104/2018 do Sistema Municipal de Cultura, com destaque para as 
metas de aplicar no mínimo 1% do orçamento geral do município na Pasta.  

Criar e efetivar os planos setoriais de cultura no município, além de descentralizar 
as ações culturais da cidade. 

 
 Manter e ampliar os editais de fomento para as áreas das artes e cultura. 

 

 

Maringá Sempre à Frente nos Direitos do Consumidor 

 

 Vamos tornar o Procon-Maringá no primeiro do Brasil em estrutura, atendimento 
e qualidade no serviço. 

 
 Desenvolveremos um sistema para o processamento digital dos processos 
do Procon, com interface a outros programas dos tribunais. 

 

 Criação de materiais inéditos voltados para educação financeira nas escolas, 
educação financeira para todos, e materiais de educação financeira estilo passatempo. 

 



 Ampliaremos os programas de conciliação de dívidas para a população. 

 

 Colocaremos em funcionamento a parceria com o Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná para o funcionamento do CEJUSC - câmara de conciliação do TJPR - dentro 
do Procon. 

 

 Criação e estruturação da Fundação Procon Maringá, com mais autonomia para 
o órgão realizar os projetos e a obter recursos federais e estaduais para defesa dos 
direitos dos consumidores. 


