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INTRODUÇÃO 
 

 

CURITIBA ORGULHO DO PAÍS 

 

 A história atualizou a posição de Curitiba perante o Brasil. Nunca se teve tanto 

orgulho da nossa cidade. A coragem do curitibano está cada vez mais 

evidenciada. Nossa cidade está marcada na história por tudo que vem 

acontecendo nos últimos anos e essa essência impõe a necessidade de se 

instaurar uma administração baseada na coragem.  

Alterar ultrapassados paradigmas burocráticos; cravar no orgulho de cada 

curitibano que aqui se pensará efetivamente na retidão e verdade; abrir 

definitivamente as portas para que o povo encontre nas estruturas públicas 

respostas para a melhoria de sua qualidade de vida. Enfim, nosso plano de 

gestão para Curitiba está focado nesta premissa: coragem para readequar os 

sistemas contra produtivos existentes para que a cidade passe a ser um centro 

de serviços e suas estruturas públicas efetivamente voltadas ao contribuinte.  

Aliás, os modelos políticos históricos já apontavam essa necessidade, mas os 

períodos cíclicos de gerações e gerações macularam as ideias bases e a política 

se perdeu e, com isso, o povo restou carente de seus administradores. 

Nosso propósito é pensar o dia-a-dia da cidade com olhos práticos, coerentes, 

desburocráticos e com o propósito na descentralização dos serviços de 

atendimento ao cidadão, levando em conta não só o tempo de atendimento, mas 

sim, entender o que efetivamente se perde com a burocracia. Agir com energia 

para dar mais qualidade nos ambientes para os funcionários, pois trabalhando 

bem, a melhoria no atendimento é consequência lógica, além da diminuição da 

“burocracia de papel” que é imperiosa.  

A responsabilidade e a transparência no fomento à participação da iniciativa 

privada e ao empreendedorismo incentivarão mais investimentos à Curitiba, pois 

quanto mais certeza tivermos da seriedade e retidão das parcerias com o poder 

público, os velhos hábitos políticos que promoviam uma loteria de realidades 
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serão extirpados da nossa sociedade e, consequentemente, Curitiba poderá ser 

considerada uma grande parceira. 

  A realidade é que em nosso munícipio a população cresceu e os serviços 

públicos não acompanharam este crescimento. A cidade parou; as corajosas, 

óbvias e necessárias atitudes políticas nunca foram tomadas. Serviços que antes 

eram prestados à população deixaram de existir, as Regionais ganharam novas 

sedes, mas não possuem a estrutura necessária para fomentar a economia dos 

bairros; prédios públicos estão abandonados, enquanto o orçamento municipal 

é dilapidado no aluguel de imóveis para as Secretarias Municipais. 

  

O PROS 

 

O Presidente Nacional do PROS, Eurípedes Júnior afirma que “para mudar o 

Brasil, primeiro nós temos que transformar as nossas cidades”. Por isso o PROS, 

Partido Republicano da Ordem Social, vem para esta eleição com uma chapa de 

candidatos/candidatas a vereador(a) e uma candidatura própria à Prefeitura de 

Curitiba com o objetivo de trazer esta discussão para a cidade: uma corajosa 

gestão prática e para o povo, o que tanto nos orgulhamos. Um governo que 

emane do cidadão e para ele preste seus serviços. Algo tão simples que é 

inconcebível ter sido por tanto tempo negligenciado. Do certo é que mais uma 

vez temos a chance de mudar esse cenário.  

 

SOLUÇÕES PARA VOCÊ 

 

Considerando que a revisão do Plano Diretor de Curitiba foi concluído no final 

do ano passado e, que o Plano é o instrumento básico de um processo de 

planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento 

urbano, o qual direciona as ações dos agentes públicos e privados. Registramos 

estar contemplado na proposta do nosso governo, seguir as ideias aprovadas no 

Plano Diretor de Curitiba. Entretanto, para ofertar o melhor serviço ao 

contribuinte, resolver os grandes e antigos problemas que afetam diretamente a 

vida das pessoas e buscar um desenvolvimento sustentável, vamos propor 

algumas alterações nesse Plano e em outras Leis Municipais para que possamos 
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implementar as soluções para Curitiba, apresentadas a seguir, divididas nos 

seguintes temas: 

 

1- PRINCÍPIOS DE AÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA; 

2- EDUCAÇÃO; 

3- SEGURANÇA; 

4- SAÚDE; 

5- MOBILIDADE URBANA; 

6- MEIO AMBIENTE; 

7- ESPORTE, LAZER E CULTURA; 

8- AMBIENTE EMPRESARIAL; 

9- AMBIENTAÇÃO URBANA EFICIENTE; 

10-  CIDADE DA MULHER; 

11-  REGIÃO METROPOLITANA. 

 

 

1 - PRINCÍPIOS DE AÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  
 

Antes de pensar e apresentar ideias, nós do PROS, atentos aos anseios da 

sociedade brasileira e fieis a esses anseios, acreditamos que princípios devem 

nortear a ação do homem, principalmente do Homem Público.  

Na nossa candidatura à Prefeitura da Cidade, dos/das nossos/nossas 

candidatos (as) a vereador (a) os eleitores/eleitoras e moradores/moradoras de 

Curitiba poderão perceber com clareza nossos compromissos, princípios e 

posturas, os quais estarão presentes em todos nossos atos na gestão da cidade.  

A proposição de projetos, passando pela montagem da equipe de 

administração, pela ação do Prefeito e de todos/todas os(as) funcionários(as) da 

administração municipal, devem ter como referência tais paradigmas. 
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a) Formação da Equipe por Capacidade e Experiência Comprovadas 

Exige-se muita coragem nas atitudes para abrir espaço às pessoas com 

experiência em servir e fazer o bem e é isto que se propõe. 

Um governo começa pela formação de uma boa e competente equipe, logo, 

nos cercaremos de profissionais de reputação ilibada e notório saber para a 

formação de um Gabinete de Administração de profissionais competentes em 

suas áreas, capazes de propor soluções inovadoras, otimizar e aplicar bem os 

recursos públicos e comandar de maneira positiva suas equipes, pois nossa 

cidade pagou preços muito caros em sua história por existirem comandos sem 

esse fim. 

 

b) Valorização dos Servidores de Carreira 

O serviço público precisa definitivamente ter identidade com o seu próprio 

servidor e essa é a nossa proposta, pois é a medida política mais justa e 

inteligente a ser feita. Os cabides de emprego e um desenfreado número de 

cargos por indicação política, afastam, desmotivam, quebram até mesmo a 

confiança do servidor público perante a sua administração. 

“Nenhum governo vai para frente se não valorizar a prata da casa”.  

Qualquer profissional, ainda mais aquele de carreira, produz mais em um 

ambiente no qual é ouvido e valorizado; logo muito dos milhões gastos em 

cargos comissionados podem ser investidos em outras áreas. 

 

c) Acabar com o Desperdício de Recursos Públicos 

A má qualidade na administração transforma grandes receitas em pouco 

dinheiro e poucas despesas em altas dívidas. Infelizmente, é isto que vem 

ocorrendo em Curitiba. 

Nosso projeto implica na melhoria da administração do atual orçamento da 

Cidade de Curitiba que é de aproximadamente R$ 8 bilhões por ano. Para isso, 

devemos planejar bem as ações ouvindo a população para acabar com as 

compras malfeitas, as obras inacabadas ou que precisam ser refeitas, fiscalizar 

os contratos das obras públicas com rigor, fazer primeiro o essencial. Estas 
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medidas devem ser tomadas de imediato em todas as áreas da gestão municipal 

e para isso com muita coragem é o que propomos a fazer. Contando com o apoio 

da população e de todos os agentes públicos, será possível. 

 

d) Busca por Inovação e novas Tecnologias 

Curitiba necessariamente deve estar no caminho das metrópoles modernas 

e voltar a ser vanguarda. 

Para isso o prefeito da cidade e sua equipe devem estar atentos a essas 

inovações, sua eficácia e viabilidade; bem como todos na administração devem 

ser incentivados a pensar nossas próprias soluções. Acreditamos em processos 

democráticos, abertos e participativos, com espaço para todas as ideias.  

A velocidade das transformações e das inovações em nosso século não têm 

precedentes na história humana. Por todo o planeta, soluções de mobilidade 

urbana, tecnologias de tratamento de lixo, opções de produção de energia, 

idealizações de cidades biosustentáveis surgem de maneira impressionante.  

Unindo o conhecimento do que acontece no mundo e o espaço para o debate 

com todos/todas os/as que querem ajudar podemos recolocar Curitiba no futuro. 

 

e) Prefeitura nos Bairros 

A administração da cidade tem de estar próxima da população. Portanto, 

nosso Plano de Governo prevê a reestruturação das 10 Regionais como 

Prefeituras de Bairro, com autonomia e eficiência na gestão de recursos para a 

manutenção de calçadas, ruas, parques e praças; o planejamento urbanístico; a 

manutenção dos prédios públicos; os serviços de assistência social e a 

organização de eventos culturais e esportivos nos seus respectivos bairros. 

 

f) Foco em 11 metas 

A administração municipal tem o dever de fazer o curitibano parar de sofrer 

e que tenha a abertura necessária para pensar em si mesmo em todas as suas 

demandas. Percebemos que onze áreas básicas merecem uma maior atenção 

e são elas que nosso projeto procura contemplar de forma específica, sem deixar 

de lado todas as demandas da cidade, a saber: Princípios de Ação Político-
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Administrativa; Educação; Segurança; Saúde; Mobilidade Urbana; Meio 

Ambiente; Esporte, Lazer e Cultura; Ambiente Empresarial; Ambientação Urbana 

Eficiente;  Cidade da Mulher; Região Metropolitana 

 

g) Homem Público como Exemplo 

“ O homem público deve servir a cidade e não se servir dela”. 

Enquanto os atuais governantes tentam incutir imagens de si mesmos e da 

política, nosso projeto entende que a mudança sobre as impressões do Homem 

Público parte do cidadão e nunca de ideias “vendidas” pelos discursos sem 

fundamentos. 

O Homem público é tão cidadão quanto qualquer um e para isso deve 

arregaçar as mangas, estar nas ruas com o povo; deve ser um servidor por 

excelência, pois aliás, é o mínimo que se espera dele.   

A crise ética que atravessa a sociedade brasileira vem do exemplo e vícios 

políticos conhecidos por todos/todas. Porém, somente agora veio aflorar de 

forma avassaladora e, nós do PROS, acreditamos que é na atitude transparente, 

contínua e diária do gestor que vive e conhece os problemas da população que 

não se isola na frieza do seu gabinete e se cerca dos privilégios do cargo que a 

verdadeira mudança começa a acontecer. 

Estamos certos de que Curitiba não compactua com segredos, com caixas 

pretas, com privilégios e burocracia. Curitiba tem de ser transparente, limpa e 

democrática, motivos estes pelos quais focamos nossos projetos. 

 

2 - EDUCAÇÃO 
 

O Sistema de Ensino Municipal apesar de avanços conquistados nos 

últimos anos, ainda enfrenta dois problemas básicos: a falta de vagas e a 

qualidade da educação ofertada. Para solucionar estas demandas nosso 

programa prevê uma série de ações que partem da valorização dos professores; 

reorganização e ampliação de vagas nas creches comunitárias; implantação do 

período integral nas escolas; manutenção das instituições abertas em períodos 

de férias e parceria com as instituições privadas de ensino para zerar de vez a 
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fila nas creches. Nossa proposta entende que é possível, no mínimo, dobrar o 

atendimento que hoje é ofertado nas creches comunitárias, sem a necessidade 

de construir prédios.  

a) Vale-Creche 

O Sistema de oferta de Educação pública no país, pode ser repensado de 

maneira que o Estado não fique tão onerado com a manutenção de Instituições 

Públicas e o quadro funcional. A parceria com a iniciativa privada pode contribuir 

e ganhar com o processo de inclusão educacional. Para tanto, enquanto as 

creches comunitárias não derem conta da demanda de vagas implantaremos um 

sistema de vale creche, no qual cadastraremos instituições particulares que 

estarão habilitadas a receber crianças do sistema público, e a família poderá 

escolher uma instituição próxima a sua residência. 

 

b) Fim do Ciclo Básico 

No âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental, a primeira ação que 

entendemos ser necessária é acabar com o modelo de promoção automática do 

Ciclo Básico. A qualidade educacional que se busca não pode conviver com a 

livre promoção dos alunos sem um crivo de avaliação de leitura e aprendizagem. 

 

c) Autonomia e Incentivos para os(as) Professores/Professoras 

Nossa candidatura também entende que é necessário aumentar a autonomia 

e o apoio ao PROFESSOR(A), é com ele, em sala de aula que a educação 

acontece. Deve ter autonomia, que é  liberdade com responsabilidade; deve ser 

protegido(a), respeitado(a) e preparado(a). Para tanto entendemos que todas as 

escolas devem possuir Equipe Multidisciplinar e contra turno; o professor(a) deve 

ter o suporte destes profissionais para elaborar planos de estudo para 

estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades educacionais 

especiais. Na composição deste novo quadro funcional pretendemos deslocar 

funcionários do quadro administrativo da secretaria – que será desburocratizada 

– para as escolas, é lá que o profissional da educação deve estar. Apenas para 

entendermos a ideia, o quadro de Professores e Profissionais do Magistério da 
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Prefeitura possui mais de16.000 profissionais contratados (um número suficiente 

para atender a demanda das unidades escolares municipais, formar equipes de 

reforço e contra turno); no entanto, muitos estão fora da escola, deslocados para 

funções técnicas ou burocraticas na Secretaria Municipal de Educação. Também 

entendemos que este sistema pode ter uma coparticipação da comunidade nos 

custos, sendo este inversamente proporcional ao seu poder aquisitivo. 

 

d) Profissionalização da Gestão nas Escolas 

Como última medida inicial na busca de melhora do sistema educacional 

público, entendemos ser necessária a profissionalização da gestão interna da 

escola, com alterações nas regras de eleição para a Direção, exigência de 

formação mínima para os(as) candidatos(as) e autonomia orçamentária para as 

unidades de ensino. 

 

e) Educação em Período Integral 

Lugar de criança é na escola! Para tanto, precisamos reorganizar as 

Unidades Escolares com estrutura e profissionais que atendam as crianças por 

todo o período. Nossa proposta é que a implantação do Ensino Integral na Rede 

Municipal de Ensino seja feita gradualmente, iniciando com as unidades das 

regiões mais carentes da periferia da cidade. 

 

f) Centros de Excelência para os “Pequenos Gênios” 

Um estudo realizado na Coréia do Sul demonstrou que aproximadamente 

2,1% das crianças do país possuem superdotação ou altas habilidades. Ora, 

devemos pensar que esta estatística também se aplica em nosso país; portanto 

milhares de crianças – pequenos gênios – com essas habilidades estão sendo 

marginalizadas por um sistema que não é preparado para recebê-las, orientá-las 

e educá-las. Em nossa administração a Prefeitura criará centros de excelência 

para atender essas crianças e desenvolver seu potencial. A cidade não pode 

abrir mão de suas “mentes brilhantes”. 
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3 - SEGURANÇA 
  

Curitiba, hoje, apresenta números de criminalidade alarmantes. Em algumas 

pesquisas está como a terceira capital mais violenta do país – atrás apenas de 

Belém e Maceió. Uma boa parcela da população busca e paga sistemas de 

segurança privados e muitos bairros organizam Conselhos Comunitários de 

Segurança. Independente da responsabilidade maior - constitucionalmente – ser 

do Governo do Estado, a Prefeitura pode tomar medidas de inteligência e 

integração que visem colaborar com a melhoria da segurança pública. 

 

a) Secretaria de Segurança Social  

Transformar a Secretaria de Defesa Social em Secretaria de Segurança 

Social, pois a Defesa Social atua poucas vezes no ano e a Segurança da 

Sociedade deve ser feita 24 horas por dia. O Foco da Secretaria será a 

segurança dos cidadãos. 

 

b) Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança 

Tirar do papel o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança 

Pública (Consep) que foi criado pela Lei Municipal nº 14.739 de 23 de outubro 

de 2015. O Conselho, com participação da sociedade, deve ter autonomia e ser 

um foro de debate e orientação sobre políticas públicas municipais.  O CONSEP 

deverá formular e propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à 

promoção da segurança pública, prevenção e repressão à violência e à 

criminalidade. 

 

c)  Guarda Municipal Forte 

Investir na Guarda Municipal, visando à formação e capacitação permanente 

de nossos guardas, reforçando o compromisso de bem servir à população. Para 
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isso, faremos uso de novas tecnologias para aproximar nossos agentes ainda 

mais do cidadão. Contratação de Guardas Municipais e criação de Áreas de 

Segurança no entorno das Escolas, com a criação do Patrulha da Guarda 

Escolar, visando proteger a comunidade Escolar.  

 

d) Apoiar os Conselhos Comunitários de Segurança- Conseg’s 

Apoiar com toda a Estrutura da Prefeitura as demandas apresentadas pelos 

Conselhos Comunitários de Segurança- CONSEG’s, destacando membros da 

Guarda Municipal para participarem dos Conselhos. Incentivar a implantação 

dos CONSEG’s nos bairros onde estes ainda não tenham sido criados, 

incentivando a criação de grupos de Vizinhança Segura. 

 

e) Vizinhança Conectada  

Implantar um sistema de aplicativos conectando a vizinhança, a segurança 

privada e a Guarda Municipal visando agilizar o atendimento e registro em caso 

de violência ou tentativa. 

 

f) Cidade Monitorada e Iluminada 

Aumentar o número de câmeras de vigilância no centro da cidade e em áreas 

identificadas de risco nos Bairros.  

 

g) Moradores de rua 

Pensar a segurança pública também requer pensar na questão dos  

moradores de rua. Entendemos que essas pessoas que vivem em situação de 

risco não podem ficar  invisíveis aos olhos da sociedade e muito menos aos olhos 

da Prefeitura. Devemos buscar soluções para o resgate da cidadania dos 

moradores de rua, mas para isso é necessária uma ação integrada de todas as 

Secretarias Municipais e também o envolvimento de outras entidades públicas, 

privadas e religiosas.  Dividimos os moradores de rua em quatro grupos: 



 
 

18 
 

I) Maiores abandonados: Necessário a identificação, cadastro de 

necessidades, fornecimento de documentos, atendimento social e 

envolvimento de todas as Secretarias para buscar resgatar a sua 

cidadania, com oferta de moradia, educação, emprego.  

II) Moradores de ruas usuários de drogas: Trabalho em conjunto com o 

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, entidades 

religiosas, filantrópicas e grupos de mútua ajuda para tratamento de 

reintegração social e atendimento humano. 

III) Moradores de rua sem vícios: Requerem atendimento para estabelecer 

um padrão de convívio social e buscar a reintegração na sociedade.  

IV) Criminosos e foragidos da polícia: atuação da inteligência da Guarda 

Municipal na identificação de indivíduos e enquadramento penal. 

Enquadramento ostensivo e severo.   

 

h) Curitiba sem drogas 

Trabalhar de forma preventiva e com caráter educativo e pedagógico em 

conjunto com entidades sociais, religiosas e com o Conselho Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas para que Curitiba seja modelo no enfrentamento 

às drogas no Brasil.  

 

4 - SAÚDE 
 

A Cidade conta com boa infraestrutura de saúde. O que identificamos como 

necessário é uma melhor organização na gestão do sistema para o bom 

aproveitamento das vagas e a agilização do atendimento de especialidades. 

Para tanto, precisamos agir no foco do problema, com um Sistema de Saúde 

Integrado e Informatizado: 

 

a) Organizar as Unidades de Saúde por perfil epidemiológico. 
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b) Implantar um sistema de triagem eficiente, onde o primeiro 

atendimento possa identificar o paciente que realmente necessita da 

consulta imediata com o médico de plantão e qual paciente deve ser 

encaminhado para requisição de exames ou futura consulta, em US, com 

o médico especialista.  

 

 

c) Aumentar o número de tele consultas para especialidades. 

 

d) Dar maior autonomia na Gestão das Unidades. 

 

 

e) Criar sistema de videoconferências para um diagnóstico mais 

preciso, assim, os médicos das Unidades de Saúde e das UPAS (24 h) 

poderão emitir um diagnóstico mais preciso, imediato e indicar o melhor 

tratamento aos pacientes.  

 

f) Ampliar convênio com residentes médicos para todas as faculdades/ 

Universidades de Curitiba, com plano de residência efetivo e prático. 

 

 

g) Ampliar rede de estágios com os cursos de técnico e auxiliar de 

enfermagem. 

h) Ofertar cursos de Humanização do atendimento hospitalar para 

estudantes da área da Saúde. 

 

i) Ampliar programas alimentares existentes. Vamos continuar e ampliar 

programas de segurança alimentar existentes, tais como o Armazém da 

Família, Restaurante Popular, Sacolões da Família. 

 

 

j) Criar o Programa “Mutirão da Saúde nos Bairros”. Trabalhar na 

prevenção, atendendo a população dos bairros, por meio das equipes de 

serviço de atendimento domiciliar.  
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k) Ampliar as atividades físicas e recreativas promovidas pelas Unidades 

de Saúde. 

 

 

l) Criar o Plantão Médico de Prontidão, com uma equipe com 

profissionais da medicina que estarão de prontidão para substituir os 

profissionais da Saúde que por um motivo ou outro não compareçam ao 

serviço, estão de prontidão para atender nas Unidades de Saúde e 

também nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA)  

 

 

 

5 - MOBILIDADE URBANA 
 

Tratar de mobilidade em nossa cidade é algo que mexe com a alma do 

curitibano, afinal a inovação no sistema de transporte coletivo promovida por 

gestões municipais nos anos 70 e 90 foi motivo de grande orgulho para nós. 

Fato, é que as constantes greves e o imbróglio entre a URBS e as empresas de 

transporte coletivo são questões que deverão ser tratadas de forma enérgica 

pela nossa administração. Ademais, algumas soluções que podem ser tomadas 

para recolocar Curitiba no caminho da inovação. 

 

a) Gestão eficiente no Sistema de Transporte Público 

Vamos mudar a forma da gestão do sistema de transporte público para 

que o cliente da Prefeitura, ou seja, o usuário do ônibus, pague uma tarifa mais 

justa e receba serviços de qualidade, pois a URBS não evoluiu com o tempo e 

se transformou em um problema para a Prefeitura. 

Agora, em relação a tarifa, temos de tirar do cálculo da tarifa paga pelos 

usuários, as taxas e isenções. Estes custos devem ser de responsabilidade de 

todos os cidadãos. O passageiro do ônibus não pode pagar junto com a tarifa a 

taxa de administração da URBS e nem o Imposto Sobre Serviços – ISS. 
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b) Bilhete Único Inteligente 

Alterar o sistema de Cartões transporte atual para um sistema com bilhete 

único e inteligente, no qual os usuários possam desembarcar de um veículo e 

embarcar em um novo transporte, utilizando a mesma passagem (como 

acontece na maioria dos países da Europa). Assim, os CLIENTES dos serviços 

de ônibus não precisarão ficar pulando de terminal em terminal para chegarem 

ao seu destino, pois poderão traçar a melhor rota para seu deslocamento. 

 

c) Reorganizar demandas, acessibilidade e novos eixos de transporte 

coletivo 

Reorganizar a demanda do sistema de usuários nos terminais e das linhas 

de ônibus de acordo com a nova demanda. Se faz necessário também, buscar, 

facilitar o acesso dos passageiros aos ônibus que param fora das estações-tubo 

e implantar novos eixos de transporte coletivo. 

 

d) Reintegração Total do Sistema de Transporte 

Definir com Governo do Estado e cidades vizinhas a Reintegração Física 

e Tarifaria do transporte de Curitiba com a Região Metropolitana. Visando facilitar 

os deslocamentos e garantir uma tarifa mais justa. 

 

e) Facilitar o Carregamento dos Créditos do Cartão   

Implantar um modelo de aquisição de novos “créditos” – hoje centralizado em 

algumas sedes da URBS e bancas credenciadas, com a implantação de 

máquinas automáticas distribuídas pela cidade. 

 

f) Aplicativo para Veículos Coletivos (Vans executivas) 

Criar aplicativo público para viabilizar o uso de veículos coletivos (tipo Vans) 

compartilhados. A proposta visa atingir as pessoas que hoje utilizam os seus 

carros para ir ao trabalho e visa diminuir o número de veículos em circulação, 
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acabar com engarrafamentos, reduzir os custos de transportes e, diminuir o 

tempo de viagem.  

Em todo o país, o sistema de transporte por ônibus está em crise, com 

empresas quebrando, greves de motoristas, envelhecimento da frota e outros 

problemas ocasionados pela queda do número de usuários nos últimos anos. 

Investir em tecnologia de compartilhamento é muito mais barato que investir em 

grandes obras.  

 

g) Carona Alternada 

Implantar um sistema de carona alternada, gerenciado pela Prefeitura. Cada 

semana um carro leva 4 pessoas, além de diminuir a frota das ruas, fara a 

integração de mais pessoas. 

 

h) Prefeituras nos bairros 

Fomentar o desenvolvimento da economia nos bairros, por meio da 

descentralização dos serviços e orçamento das Regionais; apoiando os 

comércios dos bairros e Associações Comerciais dos bairros, descentralizando 

o fluxo do centro da cidade, reduzindo os deslocamentos; essas áreas serão 

priorizadas nos investimentos e devem receber melhorias nas calçadas, vias, 

iluminação, entre outras. 

 

i) Ciclista Amigo 

Manter e aumentar o diálogo com os “ciclistas”, buscando soluções seguras 

e limpas para esse meio de transporte. E, com o Projeto de Ciclovia Regional, 

com bicicletários e paraciclos nos terminais. Integrando o transporte urbano e de 

bairros. 
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j) Frota Sustentável 

Criar um cronograma de troca da frota de ônibus da cidade – combustíveis 

fósseis por biodiesel e motores elétricos, sem onerar o preço da tarifa paga pelos 

usuários. 

 

k) Metrô 

A Prefeitura não deve assumir a responsabilidade pela construção, operação 

e muito menos pelo pagamento das contas do Metrô. Se o Governo do Estado e 

o Governo Federal acreditarem que o Metrô é importante para o 

desenvolvimento de Curitiba e Região Metropolitana, devem assumir a 

responsabilidade da construção e operação. 

 

l) Linha Verde 

Finalizar as etapas da Linha Verde, buscando implantar trincheiras e viadutos 

nos cruzamentos mais movimentados.  

 

m) Rotas Alternativas e Educação no transito 

Nossa gestão mapeará e sinalizará rotas alternativas de tráfego, visando 

distribuir o transito pela cidade, minimizando os congestionamentos nas 

principais vias, especialmente no horário de pico.   

Desenvolver campanhas de educação para os pedestres; tais ações, 

respeito da faixa de pedestre, controles de velocidade, de maneira integrada irão 

desafogar o trânsito e buscar diminuir o número de acidentes. São ações para 

romper com velhos hábitos de motoristas e pedestres, promovendo um novo 

olhar a paz no trânsito. 
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n) VLT 

 Viabilizar a implantação de um sistema de VLT (Veículo Leve Sobre 

Trilhos) nos dois principais eixos, hoje operados por ônibus biarticulados, 

visando diminuir a poluição e os custos de operação do sistema. 

          

6-  MEIO AMBIENTE 

 

Nas décadas de 70 e 90, enquanto a sociedade entendia tudo que não 

prestava como lixo; um programa de “lixo que não é lixo” era inovação. 

Atualmente esse conceito mudou muito! O avanço tecnológico já mudou, 

transpassou este pensamento – o lixo se tornou riqueza! Será que não é hora de 

avançar do “lixo que não é lixo”? As grandes cidades produzem muito lixo e 

esgoto. Para uma boa qualidade de vida é fundamental que as administrações 

municipais apresentem soluções inovadoras e adequadas para lidar com esses 

resíduos. Cidades biosustentáveis são aquelas em que a manutenção diária do 

espaço público, a preservação dos rios e da área verde, a organização dos 

espaços coletivos de lazer – praças e parques – e a “solução para o lixo”, fazem 

parte de um cotidiano em que toda a comunidade participa. Curitiba já foi 

referência nestes aspectos, mas se faz necessário um novo e atento olhar sobre 

o tema.  

 

a) Rios Limpos  

O crescimento desordenado da cidade, o descaso do Poder Público e falta 

de consciência da população fazem com que boa parte  dos rios pareçam 

continuação das nossas lixeiras. Vamos buscar parcerias nacionais e 

internacionais para limpar os rios de Curitiba, integrando-os a  vida da cidade, 

com a construção de parques lineares ao longo dos rios. Ao município cabe, 

também, fiscalizar o descarte de poluentes industriais e cobrar da SANEPAR o 

tratamento do esgoto e a limpeza dos rios, pois está no contrato de prestação de 

serviços da empresa.  
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b) Curitiba sem Lixo 

A questão do lixo deve ser encarada com firmeza. Entendemos que com 

parcerias público-privadas podemos, no período de quatro anos, implantar 5 

plantas de “tratamento inteligente do lixo”. Plantas que resolvem o problema 

da biodigestão, da gaseificação e do chorume. Com boa tecnologia podemos 

transformar lixo em energia para a cidade, renda para os parceiros 

(investidores), e recolocar Curitiba novamente como modelo para o mundo! 

É o projeto Curitiba: Cidade sem Lixo. A publicidade de conscientização sobre 

o lixo nas ruas deve voltar, tendo como público alvo as crianças. 

 

c) Investir na Rede de Proteção Animal  

Pensar o meio ambiente significa pensar nossa integração com a natureza e 

nosso respeito a ela. Por meio da Rede de Proteção Animal vamos apoiar e 

incentivar os agentes públicos, da iniciativa particular e do terceiro setor, nas 

ações em defesa e proteção animal e no controle de populações, para atingir o 

equilíbrio ambiental e o convívio mais harmonioso dos munícipes com os 

animais.  

 

d) Apoiar e incentivar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais 

Vamos apoiar e incentivar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, 

criado pela  lei nº 11.398/2005, para que ele possa deliberar sobre as políticas 

públicas na área de proteção animal.   

 

 

7 -  ESPORTE, LAZER E CULTURA 
 

Nossa proposta para esta área está intimamente ligada com a 

descentralização da administração, o fortalecimento das Regionais e com uma 

política pública para a juventude. Para tanto apresentamos as seguintes 

propostas:  
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a) Organizar eventos esportivos amadores por regional, com um 

campeonato curitibano final. (Futsal – Capoeira – Vôlei – Skate – UFC – 

Basquetebol, e outros). 

 

b) Organizar Festivais Regionais de Cultura com classificação para 

evento final nos grandes palcos da Cidade: Festival da Canção, do Teatro, 

da Dança e de Coral. 

 

 

c) Apoiar o futebol amador de Curitiba, incentivando o uso dos clubes 

como contra turno escolar.  

 

d) Realizar Gincanas esportivas e culturais em todas as regionais. 

 

e) Cultura na Escola 

Aumentar a participação dos alunos da rede pública em passeios culturais (teatros, 

museus, bibliotecas). Desenvolver projetos com artistas locais em estabelecimentos de 

ensino, para que os alunos, em colaboração com os professores, participem de 

processo criativo de artistas profissionais. 

 

f) Resgatar e ampliar o Programa Comunidade Escola  

O Programa Comunidade Escola vem sido esquecido pela atual gestão, lançado em 

2005, o programa é importante pois abre as escolas municipais para a comunidade nos 

finais de semana. Vamos ampliar o programa e transformar as escolas em centros 

culturais, esportivos e de lazer nos fins de semana. Incentivar a participação das  

instituições da sociedade civil organizada de Curitiba, dos voluntários e dos agentes 

públicos 
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8 - AMBIENTE EMPRESARIAL 
 

Uma cidade nada é sem sua população, seus Citoyens. Empresários e 

microempresários, comerciantes, profissionais liberais, cidadãos trabalhadores, 

produtivos e empreendedores que necessitam da administração municipal como 

uma parceira e não um obstáculo à geração de empregos e riquezas. Como 

explanado na introdução, pensamos uma prefeitura para a população e não uma 

população para a prefeitura. É preciso acabar com a ditadura dos fiscais e da 

burocracia de papel. As Secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente devem 

cuidar de suas funções originais – planejamento e integração do meio urbano 

com o natural; a Vigilância Sanitária com situações de risco por poluição, sujeira 

da cidade e higienização dos bairros, bem como da educação da população 

carente. Quanto aos curitibanos ansiosos por abrir ou manter suas empresas e 

negócios, cabe à prefeitura o incentivo e assessoria. 

 

a) Sala do Empreendedor 
 

Pretendemos criar em cada Regional a Sala do Empreendedor, na qual o 

empresário sairá com alvará de funcionamento, e com a data marcada 

para receber um consultor da prefeitura para orienta-lo nas melhorias 

físicas ou de segurança necessários para o funcionamento do seu 

negócio, desvinculando os demais “laudos” do processo de abertura de 

sua empresa. 

 

 

b) Empresa Curitibana 

 

Com o Programa “Empresa Curitibana” incentivaremos o exemplo e a 

competência dos empreendedores com mais de 10 anos de negócio e o 

alvará com vencimento a cada cinco anos. 
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9 - AMBIENTAÇÃO URBANA EFICIENTE 
 

Em primeiro lugar, devido ao tamanho que tem a cidade de Curitiba, se 

faz necessário a descentralização de recursos e serviços. Cada Regional, com 

autonomia de gestão e recursos pré-definidos e repassados, deve organizar e 

efetivar a poda de árvores, manutenção das calçadas, arborização dos bairros, 

manutenção das praças e parques, manutenção e recuperação do pavimento 

das ruas. 

 

 

10  - CIDADE DA MULHER 
 

Importante o desenvolvimento de políticas para as mulheres em todos órgãos 

da administração pública, visando reduzir a desigualdade de gênero e todas as 

formas de preconceito, discriminação e violência; promover a saúde plena e a 

garantia de direitos à participação política, ao trabalho, à renda, à cultura, ao 

lazer e aos demais direitos. 

 

11 - REGIÃO METROPOLITANA 
 

Propiciar condições para a elaboração do plano integrado com a região 

metropolitana, a fim de instituir uma estrutura de governança Inter Federativa, 

responsável pela gestão compartilhada de funções públicas, como o transporte 

coletivo urbano, o saneamento básico, a habitação e serviços de destinação final 

de lixo, entre outras, frente aos desafios apresentados nas diretrizes do Estatuto 

da Metrópole, Lei Federal n. 13.089/15. 

Com a instituição da instância de Governança Metropolitana, proposta pelo 

Estatuto, buscar-se-á parcerias com o governo federal e estadual que permitam 

pactuar esses investimentos para as funções públicas de interesse comum das 

cidades metropolitanas. 
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Outro aspecto relevante, refere-se à preocupação em relação a integração 

do morador da região metropolitana: cidadão esse, que vive as diversas 

realidades urbanas e sociais de Curitiba e de sua cidade conurbada diariamente. 

Fato que se comprova pelo alto número de pessoas que se movimentam 

diariamente através dos meios de transporte, para trabalhar, estudar ou ainda a 

procura de atividades culturais, turísticas, de lazer, dentre outras várias que 

fazem de cada pessoa um cidadão metropolitano, integrado que está além dos 

limites geográficos das cidades e, que deve ser acolhido por Curitiba e 

respeitado dentro das dimensões de uma governabilidade para cidadania social 

metropolitana. 

Todos os projetos para melhorar e desenvolver a cidade, precisam levar em 

conta a integração de Curitiba com sua região metropolitana. Além dos projetos 

específicos para a Cidade, a gestão municipal precisa estar em constante 

contato com as prefeituras das outras cidades para a definição de políticas 

conjuntas nas seguintes áreas: 

a) Resíduos Sólidos. 

b) Turismo Integrado. 

c) Gestão da Bacia Hidrográfica. 

d) Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo. 

e) Produção e fornecimento de alimentos na Região Metropolitana. 

f) Copa Metropolitana de Futebol.  

 

Estas são propostas em discussão do nosso Partido e nossa equipe; 

pautadas nos princípios de ação político-administrativa elencados do Programa 

de Governo, adequadas ao não aumento no orçamento da Administração 

Municipal e ao que entendemos ser os anseios da população trabalhadora da 

Cidade de Curitiba. 
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12 - HISTÓRICO DO CANDIDATO 
 

       Filho de Agricultores, e o mais velho dos cinco irmãos, Ademar Pereira é 

casado, tem 2 filhos e duas netas. Começou a trabalhar aos 14 anos como 

auxiliar de informática em um Banco, no qual ficou por 14 anos. Antes de se 

tornar educador foi corretor de imóveis, proprietário de agência de publicidade e, 

mais recentemente entrou no ramo de eventos. É Diretor da Escola Atuação e 

administra o Espaço Torres, sendo considerado um especialista na gestão de 

serviços e pessoas. 

       Ademar Pereira cursou Licenciatura em Matemática na Facivel e é Pós-

Graduado em Administração, Gestão de Pessoas e Psicologia do Trabalho. Com 

uma trajetória profissional com mais de 40 anos, vivenciou um pouco de tudo. 

Foi Presidente da Associação dos Empresários do Boqueirão, do Sindicato das 

Escolas Particulares do Paraná e atualmente é Vice-Presidente da Federação 

Nacional das Escolas Particulares. 

     Com toda essa experiência, adquiriu forte visão do mundo político, tanto 

da política sindical patronal como a política de trabalhadores. Hoje, com 55 anos, 

sente-se pronto para este novo desafio e lança seu nome como candidato à 

Prefeitura Municipal de Curitiba.  

  

 


