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Breve Apresentação
O Plano de Governo 2021-2024, ora apresentado aos eleitores de Pinhais e à Justiça Elei-
toral, é um documento formulado a partir da vasta experiência administrativa de Marli 
Paulino (Prefeita, candidata à reeleição) e Rosa Maria, (Vice-Prefeita, candidata à reelei-
ção). 

São, ao todo, 55 propostas consubstanciadas em compromissos de campanha que norte-
arão este plano de governo, abrangente, harmônico, propositivo e plenamente factível, a 
ser realizado ao longo dos próximos 4 (quatro) anos de governo.

Governar é, sobretudo, realizar o bem comum, com responsabilidade, sem arrogância, sem 
vaidade, sem personalismos. Bem governar é Dever-Poder.

Marli Paulino e Rosa Maria - durante os 4 (quatro) anos da gestão atual - deram efetivida-
de e expressão máxima a um governo honesto, participativo e transparente e, por isso, sen-
tem-se legitimadas a firmar este compromisso em busca do apoio e do voto dos eleitores 
do Município de Pinhais.

Como se procura demonstrar neste Plano de Governo, o desafio da próxima gestão está 
equacionado em atendimento a prioridades dentre ilimitadas necessidades que se esten-
dem por todos os pontos da cidade e, por isso mesmo, as 55 propostas. 

De forma complementar a estas propostas constam também no plano, cinco EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO envolvendo obras estruturantes cuidadosamente pensadas com o 
objetivo de ensejar novos investimentos tendentes a propiciar um vigoroso impulso na eco-
nomia local já em estágio acelerado de desenvolvimento humano, social e econômico. 

A vocação econômica do Município de Pinhais, subjacente a este Plano de Governo, sinaliza 
a ênfase na complementação e no fortalecimento do parque industrial de alta tecnologia 
com idênticas externalidades no setor de comércio e de serviços. 
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Breve Apresentação
Certamente a atração de investimentos qualificados tende a potencializar um ambiente de 
desenvolvimento sustentável e duradouro com forte influência na melhoria da qualidade de 
vida da população, beneficiária de empregos qualificados e da permanente melhoria da 
renda e da riqueza em continuidade ao elevado grau de desenvolvimento experimentado 
nos últimos anos.  

Assevere-se, neste aspecto, que o Município de Pinhais, desde o ano de 2009, galgou des-
taque em todos os segmentos e, hoje, pode ostentar, dentre outros, os seguintes resultados:

a) Portal de Transparência nota 10, segundo o MPF (Ministério Público Federal); 
b) analfabetismo zero ou território livre de analfabetismo; 
c) IDHM 0,751, o terceiro melhor índice da RMC; 
d) 11º lugar em arrecadação no Estado; 
e) taxa de homicídios que em 2009 era de 91,28/100.000 hab, caiu para 29,63/100.000 
hab. em 2016. 

Para seguir em frente, neste caminho de prosperidade social e econômica com probidade 
administrativa, apresentam-se, neste Plano de Governo, cinco vetores de organização es-
pacial e indução ao desenvolvimento.

Caro eleitor, sinta-se convidado a apoiar um, dentre muitos dos candidatos a Vereador que 
formam a coligação PRA PINHAIS SEGUIR EM FRENTE, todos unidos pelo propósito de 
trabalhar com afinco e dedicação para consolidar o sentimento de amor por Pinhais.

A coligação conta com mais de 140 candidatos a vereador: são mulheres e homens dignos, 
prudentes, simples e sensatos, que - tal como você - residem no Município e amam Pinhais! 

Reeleja a Prefeita Marli Paulino e a Vice-Prefeita Rosa Maria, PRA PINHAIS SEGUIR EM 
FRENTE!
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Propostas

Pra seguir em frente,
com saúde de qualidade.

1-6



Pra seguir em frente,
com saúde de qualidade.

1
2

3

Implantação do Programa Saúde 
em sua casa - atendimento domiciliar.

Construção de um novo Hospital,
com leitos de UTI.

Implantação do Consultório Virtual e da 
Telemedicina na rede Municipal de Saúde.

1-6



Horário estendido até às 19 horas 
em todas as Unidades de Saúde.

Realização periódica de Mutirão 
de consultas e exames especializados.

Construção de Novas Unidades Básicas de Saúde 
(Perneta, Esplanada e Perdizes) e contratação
de mais médicos para a UPA.4

5

6

Pra seguir em frente,
com saúde de qualidade.1-6



MARLI
PAULINO
VICE ROSA MARIA

P R E F E I T A

Propostas

Pra seguir em frente, criando
desenvolvimento econômico, 

emprego  e renda.

7-12



7
8

9

Uma nova Pinhais, com Revisão do Plano Diretor 
e Implantação do Novo Plano de Mobilidade Urbana.

Implantação do Centro Municipal de Eventos 
no Maria Antonieta e a Casa do Artesanato
no Bosque Municipal.

Implantação do Projeto Prefeitura Compra Aqui em 
Pinhais e incentivo aos projetos de empreendedorismo, 
inovação e atração de investimentos.

7-12
Pra seguir em frente, criando
desenvolvimento econômico, 

emprego  e renda.



10
11

12

Reforma Tributária Municipal 
e facilidade na abertura de empresas.

Incentivo ao empreendedorismo, com alternativas 
diferenciadas para as mulheres e Programa Municipal de 
Inclusão Produtiva, com qualificação profissional 
disponibilizada aos adolescentes e jovens.

Programa de recuperação das atividades 
econômicas no período pós-pandemia, com apoio à 
geração de emprego e renda.

7-12
Pra seguir em frente, criando
desenvolvimento econômico, 

emprego  e renda.
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Propostas

Pra seguir em frente,
cuidando bem das crianças 

na escola e em casa

13-19



16 Implantação da Educação Financeira 
na Rede Municipal (valores, cidadania, patriotismo).

13
14
15

Implantação do Projeto Bolsa Creche ampliando 
o número de vagas em creches privadas.

Implantação da Robótica 
na Rede Municipal de Ensino

Criação do Espaço MAKER na Rede de Ensino, e reforço 
escolar no contraturno, com a opção em regime de EAD.

13-19
Pra seguir em frente, 

cuidando bem das crianças 
na escola e em casa



17
18

Projeto Crianças saudáveis:
tratamento de crianças com obesidade.

Atendimento em saúde mental para as 
crianças com enfoque multiprofissional.

19 Mais segurança nas escolas com botão do 
pânico e câmeras de monitoramento.

13-19
Pra seguir em frente, 

cuidando bem das crianças 
na escola e em casa
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Propostas

20-24
Pra seguir em frente,

fazendo gestão de qualidade.



20
21

Implantação do aplicativo (APP) Prefeitura 
e o “Alô Prefeitura junto aos Cidadãos”.

Implantação do Orçamento Participativo Online, 
acolhendo sugestões da população permanentemente.

22
Modernização administrativa, implantação da Prefeitura 
Digital, aprovação de projetos de engenharia, eliminação do 
volume de papéis, desburocratização de processos e 
celeridade nas decisões.

20-24 Pra seguir em frente,
fazendo gestão de qualidade



23
24

Novo Plano de Gestão de Pessoal: Teletrabalho; atualização 
do Estatuto e do plano de cargos dos servidores, Previdência 
Complementar; Implantação de anuênio a partir de 2022; 
Banco de Talentos visando selecionar servidores com 
potencial técnico para ocupar cargos.

Tornar o Vale alimentação Permanente.

20-24 Pra seguir em frente,
fazendo gestão de qualidade
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Propostas

25-34
Pra seguir em frente, com
novas melhorias na cidade



25
26

Projeto de acesso à Curitiba - Ponte de 
Ligação pela Rua Apucarana.

Novo Binário: Vargem Grande/Pineville, 
ampliando a transposição da linha férrea.

Modernização completa da Rua Manoel Bandeira 
e Revitalização da Rua Rio Paraná.

27 Calçadas porosas permeáveis (100 Km) e economia de energia 
através de lâmpadas LED, fotovoltaica e energia solar; ampliar 
o programa de implantação de ciclovias e ciclofaixas.

28

25-34 Pra seguir em frente, com
novas melhorias na cidade



31 Nova ponte de ligação Rio Palmital integrando o Jardim 
Amélia e Jardim Karla à Rua Jacob Macanhan.

25-34 Pra seguir em frente, com
novas melhorias na cidade

Novo Eixo de Ligação Jardim Amélia com Estrada da Graciosa e novo 
acesso ao Jardim Karla. Resolver o problema de regularização das 
moradias do Jardim Karla, em parceria com o Governo do Estado.

Regularização Fundiária, na modalidade regularização da 
parte ideal em condomínio de lote, dando mais efetividade 
à Lei de Regularização de Edificações já existente.30

29



25-34 Pra seguir em frente, com
novas melhorias na cidade

32
Construção de moradias populares para 
população de baixa renda e em área de risco.

Implantação de calçadão em trecho da Rua Jacob 
Macanhan, modernizando e valorizando a área de 
comércio.

33
Trans-Pinhais, ligando da Avenida Irai à Estrada 
Ecológica com a criação do Parque Linear da 
Ferrovia em parceria com a Rumo.34
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Propostas

Pra seguir em frente,
cuidando da mulher, 

da juventude e dos idosos

35-38



38 Criar a Casa da Criança e do Adolescente e o Espaço de 
convivência e cidadania com novos programas de atenção à 
pessoa idosa, em especial na piscina aquecida.

35
36
37

Implantar a Casa da Mulher Brasileira em 
Pinhais com atendimento especializado.

Implantação do Projeto Antidrogas, com 
trabalho preventivo e multidisciplinar.

Criar o Complexo Esportivo e Cultural no Jardim Amélia 
(Privê), com grande obra de drenagem nessa mesma região 
evitando alagamentos.

35-38
Pra seguir em frente, 
cuidando da mulher,

da juventude e dos idosos
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Propostas

Pra seguir em frente,
preservando o meio ambiente

e cuidando dos animais

39-42



42 Implantar o SAMU animal para cães e gatos e 
implantação do Centro de Castração e incentivo 
e apoio às protetoras de animais.

39
40
41

Criação da Usina de resíduos da Construção Civil e 
Implantação da Usina de Compostagem no Horto Florestal. 
Viabilização de Pontos Ecológicos para coleta de material 
reciclável (Eco pontos).

Conclusão da 2ª e 3ª fase do Parque das Águas
e a criação de um Centro de Educação Ambiental.

Implantação do Parque do Palmital e instalação de pontes 
de pedestres para acesso direto aos moradores dos 
bairros Jardim Cláudia e Alto Tarumã.

39-42
Pra seguir em frente, 

preservando o meio ambiente
e cuidando dos animais
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Propostas

43-48
Pra seguir em frente, promovendo

Cultura, Esporte e Lazer



43
44

Implantação do Complexo Esportivo 
e Cultural Maria Antonieta.

Implantação do Museu Municipal e 
revitalização da Biblioteca Pública Municipal.

45 Implantação do Ginásio Poliesportivo 
Jerivá-Bonilauri.

43-48 Pra seguir em frente, promovendo
Cultura, Esporte e Lazer



46
47

Revitalização da Praça do Skate, implantação do 
Projeto Esporte na Praça e do Projeto Rua da Cultura.

Investir na ampliação, construção, reforma e manutenção dos 
espaços esportivos, modernizando praças, adquirindo novos 
brinquedos para as crianças; com brinquedos acessíveis

48 Revitalização do Centro da cidade com a criação da nova Praça 
Central onde será instalado o marco zero de Pinhais, com a 
implantação de calçadão e novas alternativas viárias.

43-48 Pra seguir em frente, promovendo
Cultura, Esporte e Lazer
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Propostas

49-53
Pra seguir em frente,
numa cidade segura



49
50

Implantação da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.

Novas viaturas e armamentos 
para a Guarda Municipal.

51
Implantação da Guarda Municipal 
especializada em Meio Ambiente, Escolas 
e na Lei Maria da Penha.

49-53 Pra seguir em frente,
numa cidade segura



52
53

Municipalizar o trânsito e a Rodovia 
João Leopoldo Jacomel revisando os 
problemas decorrentes da duplicação.

Muralha Digital de Monitoramento 
da Cidade – Programa Cidade 
Segura e Bairro Seguro.

49-53 Pra seguir em frente,
numa cidade segura
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Propostas

54-55
Pra seguir em frente, cuidando das

famílias e fortalecendo valores



54
55

Justiça Gratuita Itinerante; 
atendimento social, parcerias com 
instituições religiosas, sociais e 
educacionais, para atender, resgatar 
valores e preservar as famílias.

Ampliação do Programa de Regularização Fundiária, 
atendendo centenas de famílias e implantação do 
Parque Linear da Ferrovia em Parceria com a Rumo.

54-55 Pra seguir em frente, cuidando das
famílias e fortalecendo valores
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Grandes eixos
de desenvolvimento



Grandes projetos de desenvolvimento 
ambiental, econômico e urbanístico, pra pinhais 

seguir em frente, nos próximos 30 anos

Além das 55 propostas, acima apresentas, o Plano de Governo preconiza um ambicioso 
programa de desenvolvimento sustentável, sob a denominação de EIXOS 
ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO.

Esses eixos são vetores de desenvolvimento que conciliam a plena capacidade de indução 
do poder público municipal com uma vasta e diversificada gama de investimentos privados, 
em áreas geográficas com potencial de ocupação urbana, prevendo-se impactos duradou-
ros extremamente positivos na aceleração do desenvolvimento local e regional.

Na prática, esses empreendimentos constituem-se como intervenções significativas no 
espaço urbano, com abertura de novas perspectivas econômicas e oportunidades concre-
tas de negócios, impulsionando o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e 
renda, o que tecnicamente possibilita o aumento da qualidade de vida das pessoas.

É a nova cidade das oportunidades que se agiganta nesses últimos espaços urbanos dis-
poníveis para atividades de natureza econômica. A cidade se verticaliza, as pessoas 
buscam em Pinhais um lugar melhor pra se viver e para produzir riquezas. A cidade se torna 
adulta nos seus 30 anos de emancipação, “altaneira, vigorosa”. Novos investimentos são 
apresentados e oportunidades melhores aguçam o interesse dos cidadãos de Pinhais e das 
cidades vizinhas. Consumo, serviços e negócios. Um cenário econômico que dará mais soli-
dez ao nosso mercado.

MARLI
PAULINO
VICE ROSA MARIA

P R E F E I T A



Revitalização completa da Avenida Maringá 
com calçadas, ciclovias, ciclo faixas, e acessos 
aos comércios e aos estacionamentos; Parque 
Linear do Atuba (fase IV), com realocação das 
famílias das margens dos rios para empreen-
dimentos habitacionais. 

Eixo Norte Imediações dos Bairros Atuba, 
Jardim Cláudia e Emiliano Perneta



Nova região do Autódromo: realização de um 
grande projeto desenhado por um renomado arqui-
teto de Curitiba: a região passará por ampla trans-
formação com empreendimento habitacional, de co-
mércio e de serviços. A sua instalação compreende-
rá a ligação direta da Avenida Iraí com a Avenida 
Maurício Fruet, em parceria do Município de Pinhais 
com o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura 
de Curitiba; prolongamento da Rua 24 de Maio se 
estendendo até a Rua Rio Amazonas no Bairro 
Weissópolis – nesse trajeto haverá a transposição 
da ferrovia e rio por viaduto.

Eixo Sul Imediações dos Bairros Centro, 
Weissópolis, Estância Pinhais.



Travessia elevada do trilho nas imediações do Ter-
minal de Pinhais; nova canaleta do Transporte cole-
tivo até o Capão da Imbuia; Via Rápida pela lateral 
da ferrovia saindo do autódromo até o bairro Maria 
Antonieta melhorando a vida dos moradores da-
quela região; nova ligação entre Avenida Ayrton 
Senna e a Avenida Nossa Senhora da Boa Esperan-
ça; novo binário da Rua Manoel Bandeira no Bairro 
Vargem Grande que será totalmente revitalizada. 
Todas essas obras vão melhorar o trânsito na região 
e preparar Pinhais para o futuro. 

Eixo Centro
 Imediações dos Bairros Pineville, 

Centro e Maria Antonieta com grande 
impacto no bairro Vargem Grande.



Três novos empreendimentos habitacionais privados 
de grande impacto na região do Jardim Karla e o 
Jardim Amélia; Ligação da Avenida Humberto de 
Alencar Castelo Branco com a Avenida Pineville 
através de ponte; ligação da Avenida Humberto de 
Alencar Castelo Branco com a Estrada da Graciosa, 
Perimetral ligando Jardim Amélia ao Jardim Karla e 
ao Parque das Nascentes, Abertura definitiva do 
Parque Palmital (“parque das lagoas”) com amplo 
espaço de esporte e lazer.

Eixo Leste
Imediações dos Bairros Jardim Amélia 
e Jardim Karla conectando aos bairros 

Pineville, Alto Tarumã e Parque das Nascentes.



Área SENS (Avenida Maringá) - Investimentos 
em infraestrutura viária para receber novas 
empresas; regularização da área com a aber-
tura da Rua Alto Paraná ligando o bairro Per-
neta ao Atuba e outras as vias de ligação entre 
esses bairros. Bacia de contenção de cheias no 
Rio Atuba, Parque Linear (Fase III).

Eixo Oeste Imediações dos Bairros 
Emiliano Perneta, Atuba e Centro


