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O Plano de Governo está elaborado a partir das orientações sociais, políticas e 

econômicas do Cidadania, com fundamento nas consultas realizadas através 

das reuniões públicas virtuais e obedecerá às seguintes diretrizes 

fundamentais, com uma inovação profunda na gestão pública, fundamentada 

na humanização, qualidade, eficiência, economia e valores éticos: 

 

1. A família será a diretriz do objetivo social de governo, observando, 

essencialmente, a proteção às pessoas, a oportunidade de emprego, a 

segurança comunitária, os direitos das minorias, a garantia à educação, o 

acesso à saúde, oportunidades de lazer, o conforto na mobilidade urbana e o 

direito à moradia; 

 

2. O Município será a diretriz do objetivo administrativo de governo, com a 

valorização, capacitação e remuneração adequada aos servidores municipais, 

integração dos serviços ofertados à população, modernização das funções e 

dos serviços públicos, desoneração da estrutura, descentralização da 

administração municipal e criação dos conselhos de gestão; 

 

3. A Cidade será a diretriz do objetivo estrutural de governo, com a 

atualização do plano diretor, implantação das áreas de interesse industrial, 

promoção de tecnologias de atendimento e gerenciamento remoto, 

sustentabilidade administrativa e ambiental, planejamento hídrico e de 

saneamento, mobilidade urbana, recuperação do potencial turístico e resgate 

dos valores históricos; 

 

SEGURANÇA 

- Criação do sistema social PARE - Protege, Acolhe, Recupera e 

Encaminha, de prevenção, acolhimento, tratamento e ressocialização dos 

usuários de álcool, crack e outras drogas, envolvendo a existência do centro 

municipal de reabilitação de dependentes, serviço de acolhimento social, 

qualificação profissional e ressocialização. 

- Atuar na proteção das pessoas e das famílias em condição de maior 

vulnerabilidade e risco social, através de ações de acolhimento familiar, 

credenciamento de lares fraternos, matrícula escolar, contraturno de atividades, 

reinserção familiar e capacitação educacional técnica. 



- Realizar ações integradas de fiscalização urbana em áreas com maior 

incidência de violência e uso de drogas, visando à recuperação de espaços 

públicos, com atenção especial para posterior urbanização, reutilização social 

com aparelhos públicos de esporte e lazer, limpeza e iluminação pública. 

- Ampliar o patrulhamento ordinário da Guarda Municipal, intensificando o 

patrulhamento escolar, ambiental, marítimo e de trânsito, aumentando a 

segurança das pessoas e dos próprios públicos. 

- Estruturar um sistema eficiente de vídeo monitoramento em vias 

públicas e edifícios do município, com sistemas de leitura facial e de placas de 

veículos, gerando análise em bancos de dados e facilitando a ação da Guarda 

Municipal em ações preventivas e de combate ao crime. 

 

EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

- Implantar o PRODEPAR – Programa de Desenvolvimento de 

Paranaguá, atraindo investimentos para os setores de beneficiamento de 

matérias primas, industrialização, logística, comércio exterior, agronegócio, 

pesqueiro, educação superior, história, cultura, turismo e outros. 

- Recriar o FOCRESUL – Fórum de Crescimento Sustentável do Litoral, 

para fomentar a busca pela economia autossustentável da região, incentivando 

o empreendedorismo e vocações locais baseada nas riquezas naturais, 

históricas, culturais e de ecossistema existentes. 

-  Instituir o Parque Tecnológico do Litoral, com o fortalecimento de 

projetos inovadores, das startups e de grupos de criação tecnológica, 

fortalecendo o setor de tecnologia da informação. 

- Desburocratizar o setor produtivo, reduzindo a tramitação processual, 

implantando protocolos e sistemas digitais de tramitação processual integrados 

a toda a estrutura administrativa municipal, diminuindo ao máximo o tempo de 

resposta, agilizando a emissão de alvarás e licenças. 

- Desonerar o setor primário e de pequeno porte, notadamente em relação 

às despesas iniciais de abertura e implantação, como taxas de alvará, vistoria, 

vigilância sanitária, funrebom e outras de competência do município, 

fortalecendo e incentivando o início de sua jornada econômica. 

- Auxiliar o funcionamento de redes de empreendimentos econômicos 

solidários, como fonte de geração de emprego e renda, implantar soluções 

produtivas baseadas na economia criativa e inovação digital, fortalecidas pelos 

trabalhos em casa devido ao isolamento e distanciamento da pandemia 

COVID-19, como design, software, artesanato, música e comércio on-line. 

- Ofertar cursos gratuitos de qualificação aos beneficiários dos programas 

sociais e de seus dependentes, às pessoas com necessidades especiais e 

promover a sua inserção no mercado de trabalho. 

- Fortalecer os programas do menor aprendiz, do primeiro emprego e 

manutenção de emprego, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. 

 

 



MOBILIDADE URBANA 

- Descentralizar os serviços públicos e bancários, levando-os aos bairros, 

mais próximos do cidadão, evitando a intensa aglomeração de pessoas no 

centro da cidade. 

- Implantar uma central de monitoramento de trânsito integrada aos 

terminais que atendem o Porto D. Pedro II e pátios de estacionamento, 

operando em tempo real nos principais eixos viários, administrando e 

orientando o fluxo de veículos. 

- Integrar o sistema férreo ao transporte coletivo, com a instalação de 

terminais de integração e rede coletora de transporte municipalizado, 

apresentando à sociedade uma proposta de cancelamento do contrato de 

concessão existente e a implantação do transporte municipal gratuito. 

- Ampliar a rede de ciclovias e ciclofaixas existentes, ofertando transporte 

alternativo nestas vias e implantação de bicicletários públicos.  

- Recuperar e organizar a sinalização de trânsito, em especial as faixas de 

pedestres, sinalização vertical e horizontal, notadamente em regiões onde não 

existe. 

- Promover campanhas educativas de trânsito, levar o ensino do trânsito 

seguro para a rede de ensino, priorizar as medidas de caráter educativo, com a 

advertência antes da multa nas infrações leves, encerrar o PERTO, promover 

intervenções de abertura, alargamento, revitalização e retificação das ruas, 

visando reduzir os engarrafamentos nas vias da cidade. 

- Implantar o programa TPP - Transporte Porta a Porta, para pessoas com 

necessidades especiais, permanentes ou momentâneas. 

- Readequar o projeto de construção da Avenida Beira Rio, existente há 

mais de 30 anos e jamais implantado, que prevê a construção de uma avenida 

que liga o parque São João à Ponta do Cajú margeando o Rio Itiberê; buscar 

recursos federais e estaduais para a construção da ponte de veículos para a 

Ilha dos Valadares, promovendo também a urbanização da Ilha; asfaltar e 

urbanizar as marginais da Avenida Ayrton Senna (BR 277), asfaltar e urbanizar 

a Avenida Atilio Fontana e projetar a construção da Avenida Emboguaçu, que 

vai ligar a Bento Rocha à Alexandra, margeando a baía de Paranaguá. 

 

SAÚDE 

- Implantar duas unidades pré hospitalares, sendo uma no Porto dos 

Padres e outra na Vila dos Comerciários, implantar o Hospital Municipal da Ilha 

dos Valadares e definir como unidade hospitalar o João Paulo II, visando obter 

gestão municipal própria nos internamentos básicos, instituindo a gestão plena 

da saúde, que vai atuar desde o atendimento domiciliar até a internação 

hospitalar. 

- Ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde com o 

programa saúde da família e implantar nos postos de saúde os exames 

primários e atendimentos de pouca complexidade, como ecografias, exames de 

Raio-X e exames laboratoriais. 



- Regularização dos contratos dos Agentes Comunitários de Saúde, 

garantindo o aumento do número de agentes para cobertura de toda a cidade. 

- Garantir aos pacientes com dificuldades de locomoção o acesso a 

exames e a medicamentos por meio do TPP – Transporte Porta a Porta. 

- Implementar um eficiente serviço integrado voltado para a assistência à 

saúde da mulher, ampliar a oferta de serviços na área de saúde bucal, 

incluindo urgência 24 horas, criar o SPS – Sistema Prevencional de Saúde, que 

atuará na implementação de políticas sociais de orientação nutricional, 

educação alimentar, programa de exercícios e periodicidade de exames 

laboratoriais de controle e manutenção. 

- Adequar a legislação municipal sanitária, para uma cooperação ativa 

entre os setores produtivo e fiscalizatório, criando o PROFIS – Programa de 

Fiscalização, que vai atuar em todas as áreas de orientação e adequação de 

procedimentos nos terminais e armazéns, visando coibir o derramamento de 

produtos nas vias, o mau cheiro das caldeiras, o vazamento de líquidos, o 

derramamento de produtos e resíduos nos canais fluviais e marítimos. 

- Integrar todos os serviços de informação dos dados dos usuários do 

sistema de saúde para que seja possível atender o cidadão em qualquer 

unidade com o máximo de informações e no menor tempo. 

 

EDUCAÇÃO 

- Reimplantar o Programa de Educação em Tempo Integral, ofertando 

reforço escolar e atividades correlatas no contraturno, como esportes, música, 

arte, cursos didáticos, história, cultura e lazer para os alunos da rede municipal. 

-  Instituir a Escola Aberta, estimulando a participação da família e da 

comunidade no ambiente escolar, ampliar ensino da cultura caiçara, 

afrobrasileira e indígena na rede municipal de educação. 

- Garantir acesso ao ensino fundamental para jovens e adultos, visando 

qualificação para o mercado de trabalho, erradicar o analfabetismo, ofertar 

cursos de capacitação técnica e instituir as olimpíadas municipais de educação. 

- Manter as eleições para direção das unidades municipais, fortalecer os 

conselhos escolares, estimular a criação de Grêmios Estudantis e a reativação 

do CEFA – Centro Estudantil Fernando Amaro. 

- Garantir a formação continuada do magistério, investir na capacitação 

permanente para gestão dos diretores, orientadores e pedagogos das unidades 

municipais, criar laboratórios avançados de ensino especializado, implantar a 

biblioteca virtual municipal, criar oficinas de aprimoramento pedagógico de 

ensino específico, como astronomia, física avançada, meio ambiente, 

agricultura, piscicultura e maricultura orgânica. 

- Ampliar o número de creches e de escolas municipais, em atendimento 

à elevação da demanda e evitar o surgimento das filas de matrículas, com pais 

dormindo ao relento para garantir a vaga das crianças. 

 

 



AÇÃO SOCIAL 

- Implantar o Programa Comunitário Ilhas do Futuro, para promover a 

inclusão social por meio de esportes, cultura, capacitação e lazer, através dos 

centros comunitários que serão reativados, despertando talentos. 

- Ampliar o atendimento dos CREAS – Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social e CRAS – Centro de Referência em 

Assistência Social, inclusive nos finais de semana através do PAS – Plantão de 

Atendimento Social e reativar o funcionamento dos albergues e abrigos. 

- Instituir projetos de inclusão social para crianças e adolescentes em 

situação de risco social, buscando a reinserção familiar, escolar e comunitária. 

- Fortalecer as políticas aos jovens criando eventos sociais de lazer e 

cultura, como festivais esportivos, de teatro, de música e de lazer. 

- Implementar projetos aos idosos através de parcerias e convênios com 

clubes e associações, promovendo eventos para a melhor idade, ofertando 

cursos de capacitação tecnológica e de atualização profissional. 

- Implantar o Espaço Viver, locais destinados a propiciar períodos de 

acomodação, lazer e manutenção da saúde para idosos e pessoas com 

necessidades especiais, cujas famílias tenham dificuldade em mantê-los em 

casa devido ao trabalho e estudo. 

- Proteger os direitos das minorias sociais, propiciando conscientização 

comunitária, rápido acesso aos sistemas de denúncia e criando casas lares 

para acomodação e proteção em caso de necessidade de albergamento. 

- Garantir a participação da sociedade nos conselhos, conferências e 

fóruns de assistência social, consolidando a gestão comunitária. 

 

TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

- Promover o resgate cultural e histórico de Paranaguá através de ações 

integradas de proteção material e imaterial de infraestrutura, segurança, 

atividades socioeconômicas e entretenimento, criando um calendário de 

diversidade cultural e de eventos, notadamente caiçaras e parnanguaras, como 

o patrimônio imensurável do fandango, a culinária e as tradições populares, 

com festivais musicais, literários e de cinema. 

- Recuperar a história dos grandes parnanguaras, com murais de 

bibliografias de vultos eméritos no centro histórico e em imóveis tombados, 

promover a recuperação e a visitação dos mausoléus das famílias e 

personagens marcantes da história do Brasil, do Paraná e de Paranaguá 

- Conceder benefícios tributários para a recuperação de casarios 

históricos, reconstruir prédios de áreas de interesse histórico, cultural e 

turístico, apresentar proposta de isenção de impostos municipais para 

transações de imóveis tombados e abrir uma linha de crédito municipal para 

reconstrução, reforma e manutenção de imóveis de interesse histórico. 

- Construir o Centro Municipal de Eventos, local de grande área útil que 

possa atender grandes shows, encontros e eventos de natureza artística, 

esportiva e religiosa. 



- Restaurar o Palácio Visconde de Nacar e instituir no local o Museu 

Municipal, implantar o Museu Ferroviário na Estação Ferroviária com a Maria 

Fumaça e a linha de passageiros, erguer o memorial da casa baleada, 

reimplantar os trilhos do marco zero, criar a praça histórica da Fontinha, criar o 

circuito turístico religioso, do turismo rural, do turismo de aventura, do turismo 

esportivo e do ecoturismo, reerguer a ermida das Mercês, criar o festival do 

barreado, a festa italiana em Alexandra, recriar a FEJUPA – Festa Junina de 

Paranaguá, renovar a festa do pescador, a festa das nações, a festa da tainha, 

fomentar os eventos de motociclistas e antigomobilistas e ampliar a atuação do 

Aquário Marinho Municipal. 

- Iniciar a instalação do terminal marítimo de passageiros, da marina 

pública, do receptivo turístico e do complexo hoteleiro e gastronômico na 

Oceania/baixio do furado, construir o centro de eventos na região do 

Aeroparque, construir o portal da entrada da cidade, o portal de Alexandra, com 

postos turísticos de informações e criar o Parque Municipal das Águas. 

- Retomada das apresentações e exposições culturais na Casa de 

Monsenhor Celso e Brasílio Itiberê, bem como das oficinas itinerantes de 

cultura, com eventos, exposições e apresentações nos bairros da cidade, 

reativar a orquestra pública municipal e a banda da Guarda Municipal. 

- Retomar os jogos escolares municipais, desenvolver programas de 

atividades esportivas e de lazer nos bairros, criar Ruas de Lazer na cidade, 

incluindo atividades culturais e artísticas nos finais de semana. 

- Disponibilizar professores de educação física nas academias populares 

e nas praças esportivas, instituir campeonatos e torneios esportivos, aplicar o 

benefício do bolsa atleta e paratletas e da lei de incentivo ao esporte amador e 

valorizar o esporte de alto rendimento em parceria com as federações 

esportivas. 

 

HABITAÇÃO 

- Implantar o SMH – Sistema Municipal de Habitação, que promoverá o 

financiamento, a incorporação e a entrega de unidades habitacionais através 

do fomento à construções e reformas de residências, especialmente nas 

condições de higiene, segurança e sustentabilidade, beneficiando famílias de 

baixa renda. 

- Auxiliar na implantação de lotes imobiliários de baixa renda e titular os 

posseiros e ocupantes de áreas públicas municipais declaradas de interesse 

social habitacional. 

- Agilizar a regularização de imóveis, avançando na aplicação das 

políticas e instrumentos do Estatuto das Cidades, implementar a regularização 

fundiária, da linha das terras de marinha, das áreas de ocupação irregular e 

urbanizar as áreas em que as invasões estão se instalando sem a presença do 

poder público, desapropriando áreas e promovendo justiça social. 

- Apresentar à população um estudo para a extinção do IPTU sobre bens 

imóveis residenciais. 



 

MEIO AMBIENTE 

-  Implantar o SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que vai 

identificar os responsáveis por emissão de partículas no ar, identificando as 

fontes geradoras e estabelecendo o devido cronograma de resolução do 

problema, evitando resíduos em suspensão e odores, fortalecendo a 

implantação do sistema municipal de licenciamento ambiental e das ações 

previstas na destinação de resíduos sólidos, notadamente quanto à completa 

reciclagem e reutilização da maior parte do lixo urbano. 

- Revitalizar a estrutura verde dos parques e praças, arborizando a cidade 

de forma planejada, criando unidades de interesse preservacional, inserir a 

educação ambiental nas escolas municipais. 

- implantar a energia limpa e sustentável nos próprios públicos municipais, 

instalando também equipamentos para diminuição do consumo de água e 

energia e reativar a usina de biodiesel a partir do óleo de cozinha usado, 

evitando o desperdício energético e a poluição ambiental. 

- Ampliar e aperfeiçoar o sistema de coleta seletiva e de destinação dos 

resíduos, aumentando o número de locais destinados à separação do lixo 

reciclável e implantando biodigestores e plantas de geração de energia a partir 

do lixo orgânico. 

GESTÃO CIDADÃ 

- Compromisso de promover eficiência, economia e dar transparência na 

gestão pública, estabelecendo diálogo permanente com entidades 

representativas populares e de servidores públicos, implantando a gestão 

participativa. 

- Integrar todos os sistemas administrativos através da implantação dos 

sistemas de informação e técnicas de gestão que darão agilidade na tramitação 

processual, consultas, emissão de pareceres e decisões, ampliar virtualmente 

a participação do cidadão na decisão do orçamento municipal e instalar um 

sistema de fiscalização e acompanhamento das obras públicas, possibilitando 

ao cidadão apresentar a qualquer momento sua sugestão através de aplicativo. 

- Garantir que a integração digital seja plena para que todos tenham a 

mesma condição de acessar os serviços disponíveis, a qualquer dia e hora, de 

qualquer lugar. Além de gerar agilidade na prestação dos serviços públicos, 

diminuirá as despesas com a burocracia, possibilitando o direcionamento de 

recursos para as ações constantes no Plano de Governo. 

- Reativar a assistência judiciária gratuita através da defensoria pública 

municipal, implantar o serviço de apoio à quaisquer vítimas de violência, 

incentivar a cultura da solidariedade com grupos em situação de risco, 

envolvendo a sociedade na prevenção da violência social. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Plano de Governo representa muito tempo de estudo e preparação 

e resume quase todo o pensamento das pessoas que foram consultadas e que 

participaram de sua criação. Um Plano de Governo jamais será uma obra 

acabada e imutável, ao contrário, desejamos que este instrumento seja 

eternamente revisado, atualizado e ampliado de forma a promover a perfeita 

destinação dos recursos públicos e o atendimento às necessidades do 

município e do cidadão. 

Os debates promovidos pelo Cidadania para a construção desse documento 

envolveu mais de cem pessoas e reflete o espírito de companheirismo e 

voluntarismo de todos que contribuíram para que pudéssemos apresentar esse 

conjunto de idéias e de ideais! 

Para que tudo isso ocorra, será necessário muito trabalho, perseverança e 

resiliência, mas jamais poderá faltar a participação popular e a orientação da 

sociedade que representamos. 

Esse conjunto fantástico de obras e ações exigirá eliminar custos excedentes 

de superfaturamento e má gestão da máquina pública, diminuição no número 

de secretarias municipais, redução no número de cargos comissionados e a 

valorização do servidor de carreira, lembrando que os eleitos estão no cargo de 

passagem e que a eficiência do serviço público é resultado da capacidade e 

comprometimento do servidor municipal e a confiança do povo. 

A gestão será pautada na transparência dos seus atos, na correição do uso do 

dinheiro público e na gestão compartilhada com a sociedade. 

Para que toda essa estrutura funcione a contento, Paranaguá será 

transformada em uma cidade digital, com pontos de conexão digital gratuita 

espalhados pela cidade através do sistema Wi-Fi, que servirão para 

proporcionar aos cidadãos pleno acesso aos sistemas e serviços da Prefeitura, 

especialmente de educação, saúde, segurança, lazer e transporte. 

O Plano de Governo contempla as linhas gerais do nosso pensamento em 

equipe e será implementado em toda Paranaguá, considerando sua área 

urbana, rural e das comunidades insulanas e das ilhas. 

Isso tudo para transformar nosso paraíso em uma cidade mais justa e perfeita! 

Paranaguá será do povo, de novo! 

Cidadania de Paranaguá. 

Eleição 2020. 

31 de Agosto de 2020. 


