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LONDRINA NO SÉCULO XXI 

 

 

Os nossos compromissos 

 

O nosso primeiro compromisso é o restabelecimento do controle 

eficiente da administração municipal, recompondo a gestão pública 

que foi desfeita nos últimos anos. 

Ao desgoverno, vamos opor o Governo. À ausência de gestão, vamos 

recuperar os programas e ações que iremos implantar nos próximos 

quatro anos. 

À visão particular da administração, vamos reabilitar o conceito de 

interesse público, contra o qual não deve haver prevalências ou 

interesses escusos. 

Vamos retomar as políticas de transparência, em oposto a uma 

gestão que atuou nas sombras.  

Vamos resgatar o princípio do governo da maioria, como o avesso de 

uma administração de privilégios e exclusividades. É do povo que 

vem o comando, pelo voto. É para o povo que se Governa. 

 

 

 

 



1. O compromisso com a transparência e com o 

controle social. 

 

Quer no plano municipal, quer no estadual, quer no federal, seja no 

Executivo, seja no Legislativo, a crise não é apenas política ou 

econômica. É também moral e ética. 

O nosso governo vai enfrentar e combater a corrupção com a 

transparência total e irrestrita de cada ato da administração. 

Nada a esconder, tudo a declarar. As contas públicas devem ser 

públicas, para o conhecimento e o exame de todos. Isso permitirá 

que a própria sociedade exerça o controle sobre a ação pública. O 

controle social sobre os governos é a chave para inibir e extirpar a 

corrupção. 

 

2. O compromisso com a participação popular e a 

universalização dos meios de comunicação 

eletrônicos. 

 

A condição imprescindível para o aperfeiçoamento e controle do 

sistema político-administrativo é a sua abertura ilimitada à 

participação da sociedade. E hoje, radicalizar a democracia, levá-la ao 

extremo significa a utilização da internet como meio de ligação entre 

o poder público e o povo. Logo, é preciso universalizar a 

conectividade, para permitir essa interação. A internet se inscreve 

hoje como mais um dos direitos dos cidadãos, tanto para que eles 

tenham acesso desimpedido a todos os serviços da administração 

pública, como para que participe da gestão, opine, vote, decida. A 



internet é um veículo fundamental para que a sociedade exerça o 

controle sobre a administração pública. 

 

3. O compromisso com o planejamento e a eficiência 

(eficácia). Recuperar a capacidade do Município de 

intervir e modificar a realidade Londrinense. 

 

É inegável que existe uma distância entre o rendimento da 

administração pública e o da administração privada. Vamos eliminar 

esse hiato recuperando a capacidade de planejamento do Município, 

atendendo e antecipando as demandas, projetando ações e obras, 

cumprindo com rigor matemático orçamentos, cronogramas e 

prazos. Sem planejamento, sem metas de médio e longo prazo 

claramente projetadas, a administração tende à desordem, ao 

desperdício de recursos e à anarquia orçamentária. Ao mesmo 

tempo, o planejamento estatal deve se vincular à noção de um corpo 

de funcionários estável, de alta capacitação, já que o governo não 

começa ou acaba em um período de quatro anos. O Estado é, os 

governos transitam. A Administração Pública Municipal conta com 

um corpo de funcionários altamente capacitado, mas desprezado e 

relegado ao abandono nos últimos anos e substituído por um 

batalhão de assessores comissionados. 

A administração pública é uma gestão superior, especialíssima, 

porque tem como foco as pessoas, suas vidas, exigências e bem-

estar. Assim, o compromisso de recuperar a capacidade de planejar e 

investir do nosso Município de Londrina tem o objetivo de pôr toda a 

estrutura pública a serviço dos cidadãos. 

 



4. O compromisso com a solidariedade e a segurança. 

 

É responsabilidade dos governantes construir uma cidade 

acolhedora, que cuide, abrigue e proteja a sua gente. Não haverá 

harmonia, tranquilidade e segurança enquanto persistirem o 

desemprego ou o subemprego, os salários aviltantes, a falta de 

moradias ou as sub-habitações, a ausência de saneamento, a 

disparidade de acesso aos serviços públicos e a má qualidade destes 

serviços públicos. Logo, é obrigação do Município garantir, 

especialmente aos de menor renda e aos assalariados bons serviços 

de saúde, educação de qualidade, habitações decentes, ambientes de 

moradia e de trabalho salubres e seguros. Além de atenção 

diferenciada para os grupos vulneráveis, como crianças, idosos, 

pessoas com necessidades especiais. O Governo Municipal deve olhar 

com atenção minuciosa para os que mais precisam, sem nunca 

descuidar do bem-estar de toda a população. E, principalmente, sem 

negligenciar os cuidados com a segurança pública, um direito de 

todos os cidadãos que hoje, como nunca, põe à prova e separa o bom 

governante do mal governante. 

 

5. O compromisso com o emprego, o desenvolvimento 

e a inovação. 

 

As responsabilidades do Governo vão além de proporcionar aos 

cidadãos excelentes serviços públicos. A boa administração exige 

também perscrutar, conhecer e saber explorar todas as 

potencialidades econômicas do Município. 



Especialmente em circunstâncias como as de hoje, quando a crise da 

pandemia estrangula as atividades produtivas, suprime vagas de 

emprego, reduz salários, comprime o consumo, diminui a 

arrecadação e, em consequência, os recursos orçamentários. 

Presteza, criatividade e eficiência na busca de alternativas que 

impulsionem o desenvolvimento do Município e gere empregos e 

salários, é o nosso compromisso. 

A qualidade de vida em Londrina, foi sempre acima da média 

nacional. Esse protagonismo precisa ser retomado. Vamos 

transformar Londrina, de novo, em modelo, em referência, em 

exemplo. A política fiscal não terá como foco a arrecadação, mas vai 

ser um instrumento para estimular o desenvolvimento econômico e 

social. O estímulo aos novos empreendimentos empresariais, 

reforçar os existentes, ampliando a produção, o emprego, o consumo 

e os salários serão metas buscadas exaustivamente. 

Estamos vivendo a uma nova Revolução Industrial e Londrina não 

pode deixar escapar a oportunidade de se transformar em polo de 

desenvolvimento tecnológico. O nosso Governo vai criar uma Força 

Tarefa Multidisciplinar para, com urgência, planejar e executar um 

programa de atração e de financiamento de empreendimentos 

empresariais de alta tecnologia. Buscaremos a vanguarda no Brasil no 

setor de inovação. 

 

6. Compromisso com a sustentabilidade 

 

A modernidade, a justiça social e o desenvolvimento não podem se 

dissociar do compromisso com a sustentabilidade. Queremos 

estabelecer não só uma aliança com as gerações futuras, com os 

herdeiros de nosso planeta, mas também com os mais de 570.000 



londrinenses que hoje habitam a nossa cidade. Já fomos exemplo, 

referência de iniciativas de sustentação ambiental. E uma cidade 

ecologicamente sustentável não pode conviver com ribeirões, lagos, 

lagoas, fontes e nascentes poluídas ou mortas; com esgotos ou águas 

não tratadas, com sub-habitações, casas construídas em áreas de 

risco. Nosso entendimento de sustentabilidade ultrapassa a 

metragem de áreas verdes ou a quantidade de parques e praças. 

 

Estes são os nossos compromissos e são eles que sustentam o nosso 

Programa de Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Governo 
 

A CIDADE INTELIGENTE 

A cidade de Londrina, criada como Município e instalada em 10 de 

dezembro de 1934 ainda é uma jovem cidade brasileira. 

Como jovem, tem uma tendência à modernidade e hoje o conceito 

de modernidade está entrelaçado à tecnologia. 

Durante as últimas gestões, a cidade tem repetido os processos de 

manutenção dos serviços públicos e a modernização chega 

lentamente. 

Apesar do conceito de cidade inteligente ser relativamente recente, 

esse termo foi formatado desde o século passado. 

A cidade inteligente se define quando há um adequado nível de 

governança, administração pública, planejamento urbano, uso de 

tecnologia, atenção ao meio ambiente, coesão social, capital humano 

e economia equilibrada. 

Estes elementos, no entanto, são ferramentas que irão proporcionar 

alcançar o mais importante objetivo da cidade que é elevar a 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 

Queremos acelerar o processo de modernização da cidade, em 

especial, nos serviços públicos com o uso de tecnologias para 

melhorar a gestão e tornar os serviços mais eficazes assim como o 

acesso a estes serviços. Para isso, o uso de programas e aplicativos 

serão instrumentos para tornar a gestão da cidade mais moderna e 

mais acessível ao usuário. 



1.Universalização do acesso à Saúde. 

a. Equipar e contratar pessoal para o pleno funcionamento da Rede 

Municipal de Saúde. O funcionamento da Rede com o adequado 

equipamento é vital para a regularização do fluxo de atendimentos e 

para enfrentar as filas de espera por atendimentos e 

encaminhamentos às unidades que realizam os serviços 

especializados. 

b. Completar a implantação da Rede com a construção de novas 

unidades de saúde buscando otimizar a descentralização, pois, o 

atendimento deve ser próximo de onde as pessoas vivem. 

c. Fortalecer a relação do Município com os Hospitais Conveniados 

com o SUS, estabelecendo um curso fluente no atendimento 

regionalizado e em centros de especialidades. 

d. Repor e fortificar o conceito de Atenção Primária à Saúde como 

porta de entrada da assistência à saúde pelo SUS. A Atenção Primária 

à Saúde, como primeiro contato do usuário com o sistema de Saúde, 

ganha ênfase, pela proposta preventiva e curativa que deve receber 

incentivos para se tornar proativa. 

Com a criação, pelo Ministério da Saúde, da Carteira de Serviços de 

Atenção Primária à Saúde, objetivando ofertar ações e serviços aos 

usuários, o Município de Londrina pretende usar programas virtuais 

de gestão a fim de que esse serviço seja explorado através de 

programas e aplicativos a fim de que o usuário encontre a equipe de 

médicos ou serviço de referência buscada. 

f. Expandir as Equipes de Médicos da Família. 

Todos os londrinenses têm direito à assistência médica, ao 

tratamento e à cura. E é dever intransferível do Estado a plena 

satisfação desse direito. 



2. Universalização do acesso à Educação. 

 

a. Garantir o acesso à escola a todas as crianças e a todos os jovens 

londrinenses; e aos adultos que não tiveram a oportunidade de 

estudar na idade certa. 

b. Retomar a política educacional tradicional na busca que melhorar 

a qualificação dos nossos alunos do ensino fundamental e renovar os 

equipamentos de informática à disposição de alunos e professores. 

c. Escola Integral. Esse deve ser o passo adiante, para garantir às 

crianças londrinenses o mais avançado ensino do país. A criação de 

um modelo piloto para a implantação do ensino em tempo integral, 

planejando e preparando a implantação na rede do ensino 

fundamental será o grande legado para a educação dessa 

administração. 

d. A ampliação da rede de CMEI e CEI visando aumentar a oferta de 

vagas no ensino fundamental e nas creches em tempo integral. 

e. O programa de erradicação do analfabetismo vai ser retomado, 

Governo e sociedade mobilizar-se-ão em uma grande campanha para 

eliminar essa chaga vergonhosa de nosso território. Saber ler e 

escrever é um direito de todas as mulheres e de todos os homens. O 

índice de 35,08% de pessoas de 15 anos ou mais de idade que não 

têm ou não completou o ensino fundamental é no mínimo 

alarmante. No relatório da Secretaria de Planejamento do Município 

de Londrina (Perfil de Londrina 2019 – Caderno Censitário) consta o 

seguinte comentário: “Segundo dados divulgados pelo IBGE através 

do Censo de 2010, nota-se que neste período a maioria dos 

londrinenses com 15 anos de idade ou mais não possuía instrução, 

tampouco o ensino fundamental completo. Esse percentual de 

35,08% representa um contingente de 140.785 pessoas, que foram 



afetadas em seu desenvolvimento intelectual, na vida acadêmica e 

profissional. Desse modo, é importante atentar-se à relação direta 

entre educação, dignidade, qualificação dos profissionais disponíveis 

no mercado de trabalho e o projeto de sociedade que desejamos 

construir. Ainda que o percentual dessa categoria fosse 1%, o poder 

público deve estar sempre atento e solícito às dificuldades e 

problemas que representam impeditivos para a formação 

educacional dos cidadãos.” 

E O QUE FOI FEITO PARA MUDAR ESSE CENÁRIO???? 

Temos a plena consciência, de que a educação é o diferencial entre o 

progresso e o atraso. A boa e eficiente aplicação dos recursos 

destinados à educação haverá de fazer Londrina se destacar em 

qualidade na educação. Uma escola pública deficiente, 

tecnologicamente atrasada é a mais cruel punição para os filhos dos 

trabalhadores. Afinal, uma boa escola pública é a única porta que 

eles têm para romper as amarras da pobreza e da exclusão. 

 

 

3. O direito à segurança. 

 

a. Investimentos na reestruturação da Guarda Municipal e abertura 

de concursos para a contratação de mais guardas. 

b. Construção da sede da GM e do Centro de Treinamento e 

Maneabilidades com estande de tiro e locais para cursos de 

aperfeiçoamento de técnicas de segurança pública. 

c. Estruturação do Plano de Carreira da GM. 



d. Criação do Programa Segurança Comunitária, o mais avançado 

conceito de segurança no mundo. Os agentes integrados à vida da 

população, presente em seu dia-a-dia, no local de moradia, de 

trabalho, de lazer, de estudo utilizando-se de instrumentos 

eletrônicos de monitoramento e vigilância e de informática para uma 

perfeita execução de suas tarefas. 

e. Fortalecimento e expansão das Patrulhas Escolares. Trata-se de 

uma experiência vitoriosa no esforço de proteger os nossos alunos. 

Vamos agora revigorá-la. 

f. Criação do Programa Bombeiros Comunitários Distritais, outra 

iniciativa pioneira em nosso país e que de forma criativa irá levar a 

prevenção e combate a incêndios aos Distritos de Londrina. 

g. Fortalecimento e expansão das Patrulhas Rurais, para estender 

também à área rural proteção à vida e à propriedade. 

h. Fortalecimento e expansão dos serviços de Proteção à Mulher e às 

crianças e adolescentes através de convênios para atender demandas 

do NUCRIA e Delegacia da Mulher.  

i. Fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança, os 

Consegs, inserindo-os de forma efetiva na definição e execução da 

política de segurança. Os Consegs, como representantes da 

comunidade, devem ser ouvidos e respeitados. 

j. Criação do Centro Integrado de Soluções de Conflitos com a 

elaboração de Boletim de Ocorrência e Termos Circunstanciados de 

Infração Penal por todos os órgãos da Segurança Pública sediados em 

Londrina. 

 

 

 



4. Agricultura, dos pequenos aos grandes produtores 

 

a. Não se desconhece o peso das grandes propriedades rurais na 

economia brasileira. Hoje, o agronegócio responde por boa parte do 

nosso PIB. No entanto, é da pequena agricultura que vem a quase 

totalidade dos alimentos que são servidos diariamente à mesa dos 

londrinenses. 

b. Expansão do Programa Hortas Comunitárias, com a distribuição de 

sementes, insumos e incentivos técnicos visando o cultivo 

sustentável e orgânico. 

c. Criação de uma força tarefa ligada diretamente ao Gabinete do 

Prefeito para manutenção e expansão contínua das estradas rurais. 

 

5. Política fiscal. Menos impostos, mais produção, mais empregos, 

mais consumo, mais salários. 

 

a. Congelamento dos valores cobrados de IPTU no primeiro ano de 

governo a fim de que se desenvolva estudos para verificar se o 

aumento de receita gerada pelo aumento do IPTU já está vinculado e 

comprometido ou se é possível alteração nos seus índices. 

b. Estabelecimento de uma Política Fiscal clara e segura, fixada por lei 

e não dependente de intermediações ou de comissões de avaliação. 

Quem quer investir precisa de regras objetivas, firmes, consolidadas. 

c. Instalação de uma política de corte de impostos e taxas, 

desafogando continuamente setores da economia que, 

conjunturalmente, precisem de apoio. 



d. A política fiscal precisa ter como meta não a arrecadação a todo 

preço, e sim servir de instrumento para o aumento da produção e a 

criação de mais empregos e de mais salários. 

e. Reabilitação da política de incentivos para a instalação e ampliação 

de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços. 

Restabelecimento do princípio de quanto menos desenvolvida a 

região do Município a ser contemplada pelo investimento, maiores os 

benefícios fiscais e creditícios concedidos. 

f. Instituir uma nova política de incentivos para a instalação de 

empreendimentos de alta tecnologia, mantendo-se o perfil de 

Londrina de polo nacional de inovação. 

g. Criação de um plano de formação e qualificação de trabalhadores 

para que se possa oferecer mão-de-obra para o mercado de trabalho 

como fator de atração de investimentos em todas as áreas. 

h. Reativação das missões comerciais internacionais, promovendo a 

abertura de novas frentes de comércio. 

 

6- Infra-estrutura para o futuro 

 

a- Recuperação da capacidade de planejamento e de investimento 

para atender adequadamente a economia londrinense. O 

desmantelamento e sucateamento das estruturas estatais de 

planejamento, de projetos, de execução e de manutenção das obras 

públicas cobra hoje um alto preço em nossa cidade. A reorganização 

dessa estrutura é a primeira condição para a retomada do esforço de 

consolidar uma rede moderna de gestão. 

b- A infraestrutura não pode ser pensada como um assunto restrito a 

um quatriênio, com realizações apenas de curto prazo. As demandas 



nessa área têm que ser vistas a prazo longo, projetadas para um 

horizonte de 50 ou mais anos. Londrina precisa deixar de ser uma 

cidade eternamente em formação aguardando o seu destino. O 

amadurecimento de sua infraestrutura é a garantia de um futuro sem 

atropelos.  

c. O redesenho e replanejamento da instalação da Cidade Industrial é 

imprescindível para o seu sucesso. A cidade Industrial de Londrina é o 

projeto de maior importância para alavancar a economia da cidade. 

Nos moldes do projeto de Jorge Wilheim, o grande urbanista que 

projetou a cidade Industrial de Curitiba, o projeto da Cidade 

Industrial de Londrina precisa estar integrada a um plano de 

desenvolvimento urbano. O investimento sério na infraestrutura e no 

modelo de ocupação da Cidade Industrial, abrindo caminho para que 

os micro, pequenos e médios empresários de Londrina migrem para 

o projeto e possam expandir seus negócios gerando emprego e renda 

e que ao migrarem para o parque industrial contar com o aporte de 

capital gerado pela comercialização de seus antigos imóveis mais 

valorizados por estarem em zonas comerciais e residenciais próximas 

às áreas centrais. Com a ocupação da Cidade Industriais pelas 

empresas londrinenses, espaços destinados aos grandes 

empreendimentos passarão a ser ocupados por empresas que 

possam aproveitar o contingente de empresas circunvizinhas aptas a 

contribuir no processo de produção das grandes empresas. 

 

7. Recuperação da CAAPSML 

 

A situação da CAAPSML - Caixa de Assistência, Aposentadoria e 

Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, que já era grave, 

após a intervenção da atual administração pública e a junção dos 



Fundos Financeiro e Fundo Previdenciário e a descapitalização dos 

fundos, tornou-se caótica. 

É urgente e necessário um estudo sério para propor soluções, entre 

elas, o cumprimento das promessas do atual gestor e o 

adimplemento da administração municipal de suas obrigações junto 

à CAAPSML. 

O servidor público é um patrimônio da cidade e não pode ficar ao 

desamparo após ter cumprido a sua missão de dedicar sua vida à 

sociedade londrinense prestando valorosos serviços públicos. Na sua 

inatividade, a capacidade de manter em dias os seus proventos vem 

da sanidade financeira do seu órgão previdenciário. 

Nenhum administrador da cidade pode ficar alheio ao problema e 

pior quando trabalha em desfavor à busca de uma solução urgente. 

A questão da CAAPSML é urgente e prioritária para a cidade de 

Londrina. 

 

8. Programas Sociais 

 

a. Garantir a manutenção, extensão e aperfeiçoamento dos 

programas sociais implantados. 

b. Desenvolver, junto aos agentes da comunidade, discussões sobre 

as demandas sociais a serem satisfeitas a fim de buscar a harmonia e 

justiça social. 

 

 

 



9. Cultura e esporte 

  

a. Esses dos importantes temas devem ocupar parcela significativa 

das preocupações do administrador da cidade. 

b. A manutenção e fortalecimento do PROMIC através do FEPROC – 

Fundo Especial de Incentivo à Cultura. 

c. Gestões a fim de concluir o Teatro Municipal. 

d. Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Atletas 

de alto Rendimento a fim de preparar as gerações futuras e 

proporcionar o desenvolvimento de carreiras de atletas olímpicos. 

 

 

Com fé, coragem e amor à Londrina 

 

São os nossos compromissos, é o nosso programa. 

Modernidade, experiência, integridades e sensibilidade social. 

Sabemos que as dificuldades que vamos enfrentar para implantar o 

nosso plano de governo são imensas. Enfraqueceram o contribuinte 

Londrinense, enfraqueceram as instituições públicas, transformaram 

a política em um negócio entre amigos, privatizaram e corromperam 

o poder. Mas, nada disso nos assusta. A capacidade de trabalho dos 

Londrinenses, a sua fé e coragem, o seu espírito inovador, o seu 

talento para de superar obstáculos são garantias de que vamos 

vencer. A nossa candidatura não é uma aventura, é um projeto, um 

ideal e um objetivo plausível. Viemos para recuperar o orgulho de ser 

Londrinense e colocar a nossa cidade de novo à frente, com o modelo 



e referência para a recuperação do próprio Brasil. Sabemos o que 

fazer, sabemos como fazer. FAREMOS. 

 

DELEGADO ÁGUILA MISUTA 

COLIGAÇÃO: LONDRINA NO SÉCULO XXI (MDB, DC, PMN, PMB) 


