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Curitibano, 

  

É com muito orgulho que apresentamos nosso plano de Governo. 

Curitiba merece o melhor e nos propomos a trabalhar em conjunto 

com você, cidadão curitibano, em busca de uma cidade socialmente 

mais justa, sustentável e democrática. 

A gestão participativa será nosso grande diferencial. Queremos 

inovar e, junto com você, elegeremos as prioridades do nosso 

município. 

Nosso Compromisso é com a eficiência. Portanto, as metas aqui 

estipuladas são apenas algumas das melhorias que desejamos 

implantar. 

Convido vocês agora para discutir nossas propostas, pois todas as 

ideias e desejos dos curitibanos são importantes para a construção 

de uma Curitiba ainda melhor! 

 

Venham conosco e participem ativamente do futuro de nossa 

Capital. 

  

Curitiba, julho de 2016. 

 



REQUIÃO FILHO 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao elaborarmos o nosso plano de governo, corremos os bairros, 

ouvimos as pessoas, estudamos a administração municipal e 

analisamos a real situação de Curitiba. 

Nossa gestão estará constantemente buscando melhorar a qualidade 

de vida de todos os curitibanos. 

O foco será o cidadão! O munícipe será respeitado e priorizado. 

A administração da cidade será realizada através de um 

planejamento estratégico, de propostas coerentes e viáveis, de 

políticas públicas participativas e factíveis. A palavra de ordem será 

EFICIÊNCIA! 

Requião Filho 

Jorge Bernadi 

 

DIRETRIZES 

Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos curitibanos deve ser 

prioridade em nossa gestão. Reconhecemos a importância de uma 

gestão transparente, que atenda às necessidades básicas, com 

respeito e dignidade a todos, buscando sempre diminuir a 

desigualdade social entre todos os moradores, combatendo toda a 

forma de preconceito seja ele étnico, racial, geracional, religioso, 

dentre outros.  



Com desenvolvimento sustentável, respeito aos recursos naturais e 

uma gestão eficiente, conseguiremos atender os cidadãos com 

geração de emprego e renda, respeitando à necessária preservação 

ambiental em conjunto com ações voltadas ao empreendedorismo. 

 

A eficiência será o nosso lema, com menos gastos e mais serviços 

para a população. A tecnologia será uma grande aliada! Com a 

administração regionalizada, a população estará mais próxima das 

decisões da prefeitura. 

Em nosso plano, as diretrizes estão sintetizadas em três eixos básicos 

de atuação: 

 Inclusão Social; 

 Infraestrutura; 

 Gestão 

Eficiente 

 

Inclusão Social: educação, saúde, assistência social, segurança 

alimentar, ambulantes, minorias, população em situação de rua, 

lixo, habitação, cultura, esporte, lazer e segurança pública. 

Infraestrutura: saneamento, transporte público, mobilidade urbana, 

trânsito, obras, setor agrícola, setor funerário, urbanização, meio 

ambiente, economia e turismo (capaz de satisfazer a necessidade da 

população).  

Gestão Pública: planejamento, política fiscal, indústria, comércio, 

uso da tecnologia, manutenção dos espaços públicos, convênios e 

parcerias com a sociedade, desenvolvimento e capacitação 

institucional, comunicação social e previdência, assistência e saúde 

do servidor e do cidadão (planejada, com política fiscal compatível). 



 

 

 

Atuar no sentido de diminuir ou eliminar desigualdades entre 

cidadãos e entre regiões. 

Desenvolver a sustentabilidade passará a ser fundamental, onde os 

recursos naturais sejam colocados a serviço da criação de 

oportunidades de emprego e renda, dentro de uma perspectiva de 

preservação ambiental. 

Buscar a eficiência da administração municipal, com a adoção dos 

recursos adequados de tecnologia da informação, reduzindo os 

gastos e tornando mais ágil a atuação da administração 

governamental. 

O município é o gestor e deve prestar Serviços de Qualidade, 

incentivando o desenvolvimento. Sua função não é apenas oferecer 

atendimento ágil e digno ao cidadão, mas também garantir 

transparência e eficácia à gestão pública, com vistas a democratizar 

de fato o acesso da população aos serviços essenciais e à própria 

rotina administrativa. 

 

MISSÃO 

Levar eficiência para a administração pública municipal! Fazer bem 

feito, fazer mais e fazer melhor! 

 

VISÃO 



Faremos uma gestão totalmente integrada, com Secretários 

Municipais, Servidores e o Prefeito vivenciando o dia a dia das áreas 

estratégicas do município. 

 

 

PRIORIDADES 

  

A administração municipal necessariamente terá que trabalhar com 

dois horizontes: 

 Manter um alto padrão dos serviços de rotina prestados à 

população; 

 Todos os seus atos devem estar voltados ao preparo e 

manutenção do futuro da cidade, com alta qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente. 

 

Com as considerações acima, elegemos as seguintes prioridades 

para a atuação da Prefeitura: 

 

 Aperfeiçoamento da mobilidade urbana, com a reformulação 

do transporte coletivo e expansão do sistema viário; 

 Desenvolvimento da educação pública municipal; 

Aperfeiçoamento do sistema de saúde municipal 

 Ampliação e aperfeiçoamento do Sistema de Segurança 

Pública Municipal; 

 Aprimorar a administração participativa; 

 Adoção ampla do governo eletrônico; 



 Implementação do novo Plano Diretor Participativo. 

 

 

 

 

SAÚDE 

A Saúde é um direito constitucionalmente assegurado a todos os 

cidadãos, é o bem maior de qualquer pessoa. 

Atualmente, Curitiba possui dez Distritos Sanitários e conta com 109 

unidades de saúde, sendo que 65 são da saúde da família. 

Como se vê, é uma grande estrutura em prol da saúde da família 

curitibana, que deve ser administrada de forma responsável e 

eficiente.  

A saúde será tratada como prioridade!  

 

EDUCAÇÃO  

 

Educação é um direito de todos e um dever do Estado.  

Nossa administração priorizará a valorização da qualidade de 

ensino como forma de transformação social.  

 

 

 PARCERIAS EDUCACIONAIS 

  

 Parcerias com universidades para viabilizar contraturnos 

escolares na rede municipal de ensino, através de parcerias 

público privadas. 

 



 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

As políticas de Segurança Pública têm como objetivo garantir 

a qualidade de vida e tranquilidade dos cidadãos, investindo 

em parcerias com o governo federal e estadual, na 

modernização dos equipamentos de segurança, na valorização 

profissional e otimização das condições de trabalho, na 

prevenção qualificada da criminalidade, na prevenção social 

do crime e das violências e construção da cultura da paz. 

 

 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

A Mobilidade Urbana atua de forma direta na qualidade de vida do 

cidadão e Curitiba, atualmente, tem enfrentado enormes problemas 

neste setor. 

Com ideias inovadoras, a Capital paranaense se movimentará com a 

velocidade que requer uma grande metrópole em desenvolvimento. 

 

  

TRÂNSITO 

 

O trânsito é uma grande preocupação e a implementação de 

políticas que garantam uma maior segurança ao curitibano serão 

priorizadas. 

 

 

INFRAESTRUTURA 



E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Curitiba merece mais!  

Uma cidade com infraestrutura fortalecida tem potencial para 

crescer e pensar no futuro. 

Com o aperfeiçoamento do Plano Diretor, contemplaremos a 

abordagem urbanístico-ambiental, com ações estratégicas para  

abranger e integrar o município com a região. A participação 

popular é fundamental para cumprirmos a função social do resgate 

da cidadania e no reconhecimento da cidade real.  

 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

As cidades do futuro precisam planejar ações estratégicas que 

promovam a transferência de tecnologias sustentáveis adequadas ao 

desenvolvimento do município.  

 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

Embora Curitiba possua uma situação peculiar, pois a SANEPAR 

exerce grande função de saneamento básico dentro do município, a 

Prefeitura ainda exerce papel de suma importância no setor.  

 

 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

 

O principal papel a ser desempenhado pela administração 

municipal nesta área é o de atuar como estimulador, estabelecendo 

um padrão de desenvolvimento rural, gerando empregos e renda, 



elevando a satisfação e bem estar dos agricultores e consumidores, 

podendo gerar expressivos ganhos econômicos, sociais e ambientais.  

 

CULTURA 

 

A cultura associa-se ao acesso à cidadania e ao desenvolvimento do 

ser humano, à promoção e difusão do conhecimento, ao 

reconhecimento do patrimônio cultural e ao incentivo à participação 

da sociedade nos fatores culturais e na construção de sua história. 

  

 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

Atender a toda e qualquer pessoa, ou grupo social vítima de 

preconceito, distante dos mercados de bens materiais ou culturais, 

mas respeitando os desejos individuais, em parceria com a 

sociedade civil. 

Política de regularização fundiária, aprimoramento de programas e 

projetos dentro de uma gestão participativa, com entidades para 

garantir o atendimento social. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

Desenvolver um plano que crie condições para recuperar o prestígio 

da cidade nos esportes de competição, difundindo seus valores e 

garantindo o direito a um lazer de qualidade. 

 

TURISMO 

 

Atualmente o turismo é uma indústria de grande impacto, gerando 

emprego e renda. Curitiba é a bela Capital do nosso Estado e merece 

melhor atenção neste setor. 



 

TRABALHO E RENDA  

  

A criação de oportunidade de trabalho será um grande objetivo de 

nossa administração. O cenário socioeconômico atual, embora não 

propício, nos traz um desafio a ser ultrapassado, com projeto que 

contribua com a geração de emprego e aumento de renda da nossa 

população.  

 

MEIO AMBIENTE 

 

Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando 

diagnosticar a situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) 

e projetar novos espaços com arborização adequada baseado na boa 

técnica de paisagismo. Tudo isso sem perder o foco no que mais 

importa; cuidado com os rios e nascentes de nossa cidade.  

 

GESTÃO PÚBLICA 

  

Desenvolver uma gestão pública integrada e efetiva, que concretize 

mudanças na vida da população, com políticas de modernização 

administrativa que garantam qualidade, agilidade e eficiência no 

atendimento público, valorizando os servidores e servidores e 

colocando o cidadão como foco de toda política realizada. 

   

  

USO DA TECNOLOGIA 

  

Valorizar a interatividade com o cidadão de maneira que tenhamos 

uma gestão participativa, de fácil acesso, por meio da tecnologia. 

 

INDÚSTRIA/COMÉRCIO  



  

Apoio aos empresários locais, no intuito de fomentar o crescimento 

econômico do município.  

 

  

CONVÊNIOS E PARCERIAS 

  

Com o objetivo de levar à população o conhecimento técnico de 

profissionais serão firmados convênio e parcerias com 

Universidades e outras entidades para melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos, independentemente de sua idade. 

  

 

MORADIAS 

  

Sanar o déficit habitacional (primeira recomendação da nova agenda 

da ONU – Agenda 2030 - habitação segura, adequada e a preço 

acessível, a serviços básicos e urbanizar as favelas)  

 

 

PARQUES E PRAÇAS 

 

Curitiba é conhecida internacionalmente pelos seus lindos parques e 

praças, monumentos que trazem qualidade de vida, preservam o 

meio ambiente e transforma a Capital Paranaense em um dos 

grandes cartões postais do país. 

Nossa administração estará voltada não apenas para a manutenção 

dos espaços, mas também para sua ampliação e direcionamento de 

atendimento público. 

 

 


