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DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA  

 

 
 

Apaixone-se por Foz do Iguaçu! 

 

PRTB  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 
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O DESAFIO DE INOVAR FOZ DO IGUAÇU 
INTEGRIDADE E COMPLIANCE 

 
 

O cenário mundial mudou. O Brasil está mudando. FOZ DO IGUAÇU TAMBÉM PRECISA 

MUDAR! Afinal, estamos falando de uma terra de oportunidades, com grande potencial inovador 

e transformador. Nosso plano de governo tem o propósito, de atender os anseios dos iguaçuenses 

e trabalhar pelo que realmente faz a diferença na vida de todos, o resgate do bem mais precioso de 

qualquer cidadão, que é a LIBERDADE. Liberdade para as pessoas trabalharem e viverem da sua 

renda, fazerem suas escolhas afetivas, políticas, econômicas e espirituais. Uma sociedade mais 

fraterna e sem segregação humana. 

 

Nosso plano foi taticamente elaborado para garantir que a força-motriz da nossa gestão seja 

inspirada em PENSAMENTO ESTRATÉGICO E AÇÃO DEMOCRÁTICA. Vamos renovar os 

processos e agir digitalmente, simplificando a vida de todos aqueles que dependem ou participam 

do cotidiano da cidade de Foz do Iguaçu. As novas tecnologias e as mudanças sociais geram a 

necessidade de cada vez mais rápido, responder às demandas da sociedade. Em passos 

consistentes, vamos MODERNIZAR FOZ DO IGUAÇU e torná-la transparente e participativa 

através de SOLUÇÕES DE GESTÃO INTEGRADA que reúnem as informações de todos os 

sistemas existentes. A implantação de um PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE 

irá FORTALECER E MODERNIZAR A GOVERNANÇA PÚBLICA. 

 

Ficamos parados no tempo. Nossa cidade estagnou. Entre tantas falhas dos governos anteriores, 

dos quais podemos citar alguns: o crescimento da burocracia acompanhado de desordem 

administrativa, a falta de transparência nas transações governamentais realizadas, a incoerência 

das leis ou ausência delas, o clientelismo político, a influência dos partidos políticos nos processos 

de controle, a inexistência e inadequação dos sistemas de controle nos quais predomina o critério 

quantitativo sobre o qualitativo e legal da gestão, e a isso acrescente-se, o uso indevido dos 

recursos pertencentes ao Estado em benefício próprio ou de terceiros, alimentando o vício da 

corrupção. Para quebrarmos esse vício de politicagem suja e desordeira, INSTITUIREMOS 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PRIVILEGIEM O VALOR DA HONESTIDADE. 

 

Para iniciarmos um governo limpo e transparente, faremos uma AUDITORIA DE GESTÃO DO 

GOVERNO ANTERIOR, pois sentimos a imperiosa necessidade de executar mudanças estruturais 

na forma tradicional e moral de administrar os recursos públicos e de prestar contas ao cidadão. 

 

Acreditamos que uma cidade humana, inteligente, e sustentável, é aquela que faz uma gestão 

transparente, humanizada, integrada, sistêmica e transversal entre as pessoas, a infraestrutura 

tecnológica, e as plataformas. Construindo uma cidade boa para viver, estudar, trabalhar, investir 

e visitar, de forma sustentável, criativa e com alta qualidade de vida.  
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RETORNO DA PROSPERIDADE 

 
 

O PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, com objetivo de atender à 

Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos programáticos que fundamentam a sua 

constituição, apresenta as diretrizes e as propostas do candidato RANIERI ALBERTON 

MARCHIORO e DRA. LEILA REGINA YOUSSEF THAUMATURGO para a Administração 

Municipal de Foz do Iguaçu no período 2021-2024. 

 

Mas como vamos crescer se o Governo Municipal não falar a nova linguagem política, 

especialmente a que está sendo construída pelo modelo de Gestão do Governo Federal? Como 

crescer seguindo e mantendo a fórmula antiga e falida que todos já sabemos que não funciona? 

NÓS TEMOS ESSE ALINHAMENTO REAL E CONCRETO.  

 

Para administrar Foz do Iguaçu, analisamos cada ato situacional em suas especificidades. O mundo 

está conectado. Não podemos mais viver parados no tempo. Temos que investir e acreditar nesse 

novo modelo para melhorar a qualidade de vida da cidade e dos iguaçuenses. Em nossa jornada 

aprendemos a valorizar pontos fundamentais: disciplina, ordem, respeito, planejamento, 

sustentabilidade, tecnologia e inovação.  

 

Vamos devolver ao cidadão, ao trabalhador e ao empresário o direito de sonhar e de realizar. A 

política estará a serviço dos que querem trabalhar e crescer. Nossa vida inteira foi feita de trabalho 

e resultados. Chegou a hora de fazer além: acabar com os privilégios da velha política e da 

alternância de poder, priorizar o que é vital para acabar com as desigualdades. 

 

 

Vamos recuperar a capacidade de investir, conquistar sua 

credibilidade, oferecer serviços eficientes e melhores condições 

de vida à nossa população. Reunimos os melhores profissionais 

das mais diversas áreas, que se dedicaram com afinco a criar, 

junto conosco, um Plano de Governo com projetos viáveis, 

necessários e eficazes. Novas soluções para velhos problemas. 

Vamos romper com os vícios do passado. Nosso futuro é agora!  

 

 

Apaixone-se por Foz do Iguaçu! 
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GESTÃO E REDUÇÃO DE SECRETARIAS 

 
 

O número elevado de secretarias das gestões anteriores, se mostrou ineficiente, não atendendo os 

legítimos interesses da cidade. Visto como o resultado da forma perniciosa e corrupta de se fazer 

política nas últimas décadas, caracterizada pelo loteamento das coligações.  

 

Nosso plano reagrupou secretarias e divisões, gerindo e readequando cargos e funções internas de 

cada servidor. AO SERVIDOR PÚBLICO, VAMOS OFERECER VALORIZAÇÃO, formação 

continuada para crescimento pessoal e profissional, que resultará num atendimento mais 

humanizado e de qualidade aos cidadãos. 

 

Vamos dinamizar todos os setores da administração, recuperar a capacidade financeira e de 

investimento próprio da prefeitura dando prioridade à Educação, Saúde, Segurança e à reabilitação 

da infraestrutura, que nos permitirá alcançar um novo patamar de desenvolvimento.  

 

NOSSA CIDADE NÃO PODE SER REINVENTADA A CADA QUATRO ANOS. Nosso 

governo, antes de iniciar novas obras, vai concluir obras inacabadas de anos atrás. Assim se 

constrói e edifica uma cidade. Seremos eficientes na resolução dos problemas de Foz do Iguaçu e 

de sua população. Faremos de Foz uma cidade mais produtiva, integrada, justa e acolhedora para 

todos. O primeiro passo para que os desejos se transformem em realidade passa, necessariamente, 

pelo planejamento estratégico. 

 

Nosso governo será orientado pelos 5 princípios da Administração Pública, LEGALIDADE, 

IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE (prestação de contas à população) e 

EFICIÊNCIA – LIMPE, estabelecendo assim, uma política de metas e resultados. 
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LIBERDADE E IGUALDADE 

 
 

As pessoas devem ter liberdade para fazer suas escolhas e viverem com os frutos dessas escolhas, 

desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. Defendemos a liberdade para 

as pessoas, fazerem suas escolhas afetivas, políticas, econômicas e espirituais.  

 

A vida em sociedade desencadeou um processo de ampliação da consciência de si mesmo e dos 

outros. Os homens passaram a fazer comparações entre si, medindo forças e disputando posições 

de comando. Cada um julga a si e aos outros pela própria consciência e inicia-se potencialmente 

a guerra de todos contra todos. Na ambição humana, tem-se a origem das desigualdades sociais e 

de inúmeros conflitos que maculam a convivência humana. 

 

Em obediência à Constituição faremos tudo na forma da Lei. Qualquer forma de diferenciação 

entre os cidadãos não será aceitável. Todo cidadão terá seus direitos preservados. E para gozar de 

seus plenos direitos, deve obedecer às leis e cumprir com seus deveres. Qualquer pessoa, cidadã 

ou não, no espaço territorial da nossa cidade, tem direitos inalienáveis como ser humano, assim 

como tem o dever de obedecer às leis. 

 

As particularidades dos indivíduos, quando somadas, constroem a dinâmica da sociedade com o 

espírito de igualdade dos diferentes. As nossas interações e os nossos relacionamentos exigem de 

cada um de nós, respeitar, honrar e compreender a diversidade. 

 

Respeito é um direito. Ele é fundamental para preservar a identidade, os valores e crenças dos 

indivíduos, e essencial para garantir a dignidade da pessoa humana. O respeito à diversidade é 

condição essencial para que se estabeleça a inclusão social. Só assim pode ser garantido o exercício 

da cidadania, direito que deve ser consagrado de forma igualitária a todo ser humano. As atitudes 

de compreensão com essa multiplicidade de características pessoais fazem com que 

transformemos diferenças em igualdades. A valorização da singularidade elimina o preconceito, a 

discriminação e a iniquidade social.  

 

Acreditamos na possibilidade de articulação entre valores de liberdade e igualdade, fundamentada 

no bem comum e na felicidade coletiva, com inclusão de todos. 

 

Boaventura nos estimula a novas reflexões, ao colocar o princípio de igualdade e o princípio de 

reconhecimento das diferenças como base de um imperativo transcultural: “temos o direito de ser 

iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a igualdade 

nos descaracteriza”. (Boaventura de Souza SANTOS). 
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DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO 

 
 

O PLANO ESTRATÉGICO 2021-2024 representa a consolidação de GESTÃO 

COMPROMETIDA em obter resultados que melhorem a vida dos cidadãos, sobretudo dos menos 

favorecidos. O perfil da gestão pública exigido pelo novo Brasil clama por dirigentes que tenham 

visão estratégica, saibam ouvir as demandas da população e adotem a disciplina fiscal, expressa 

na frase “não gastar mais do que se arrecada”. Este é o começo de um novo ciclo de 

desenvolvimento e de respeito ao cidadão. 

 

Vamos desenvolver estratégias específicas para captar recursos, a fim de cumprir nosso Plano de 

Governo e ter impacto real na sociedade. Vamos fortalecer o empresariado, colaborando para o 

sucesso dos empreendimentos e gerando um ambiente favorável aos negócios. Estabelecer 

parcerias com indivíduos, empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições públicas, civis 

e religiosas, que têm interesse em desenvolver projetos de desenvolvimento econômico local, pois 

o cidadão faz parte de uma sociedade articulada na qual os serviços públicos resultam do diálogo, 

do envolvimento e da participação. 

 

Seremos grandes apoiadores e incentivadores na captação, atração e permanência de empresas, 

além de oferecer incentivos para apoiar a expansão dos negócios. Uma gestão eficiente é 

determinante para o desenvolvimento da economia local e dos negócios. O setor privado e a 

comunidade local são beneficiários importantes do processo. É essencial envolvê-los no 

planejamento estratégico do desenvolvimento econômico. Para isso propomos: 
 

1. Ampliar o consenso e o apoio para as estratégias de desenvolvimento econômico, 

fortalecendo a confiança de investidores; 
 

2. Incorporar no processo, os grupos e associações da economia informal, pois esses possuem 

uma melhor compreensão das questões que afetam as suas atividades econômicas; 
 

3. Prover incentivos fiscais, de desenvolvimento e ocupação do uso do solo para atrair o 

capital privado; 
 

4. Fornecer uma liderança para organizar e construir coalizões e parcerias para a troca de 

informações entre setores locais e regionais interessados em desenvolvimento econômico, 

com a garantia da alta qualidade dos serviços públicos. 

 

A retomada do desenvolvimento econômico começa pela TRANSPARÊNCIA, 

REORGANIZAÇÃO, DESBUROCRATIZAÇÃO e OTIMIZAÇÃO dos setores públicos, que 

contribuirão para o processo de retomada da credibilidade. Pois é mais fácil entender as 

necessidades econômicas reais quando os beneficiários estão envolvidos. 
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PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 
 

O PLANEJAMENTO URBANO será um processo dinâmico, contínuo, retroalimentável, com 

base multidisciplinar, que não se restringe apenas à ordenação do espaço urbano, mas também, 

aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais, ecológicos e administrativos, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão e a conservação dos recursos ambientais. 

 

Inúmeros fatores contribuíram para o crescimento desordenado da cidade, como o desinteresse 

político, o crescimento populacional, novos empreendimentos comerciais e habitacionais e ainda 

ocupações irregulares de espaços públicos.  

 

Para que aconteça de forma harmônica e não prejudicial, planejaremos, de forma a controlar e 

direcionar o crescimento. Pois um planejamento urbano adequado leva em conta a densidade e uso 

do solo, espaço público, infraestrutura e serviços, que estão diretamente ligados à moradia, 

emprego, segurança e mobilidade, que corresponda às necessidades dos cidadãos, visando a 

QUALIDADE DE VIDA E TRAZENDO IMPACTO POSITIVO À ECONOMIA URBANA. 

 

METAS 
 

Vamos recuperar a capacidade de investir, readquirir a credibilidade, oferecer serviços eficientes 

e melhores condições de vida à nossa população. Este é o começo de um novo ciclo de 

desenvolvimento e de respeito ao cidadão. Representamos a consolidação desta nova forma de 

gestão pública, que TRANSFORMARÁ FOZ DO IGUAÇU numa cidade mais planejada, atrativa, 

desenvolvida e sustentável. Vamos municiar a gestão municipal com projetos de desenvolvimento 

urbano sustentáveis para a execução de obras e outras ações por meio de: 
 

1. Diagnósticos urbanos; 
 

2. Planos diretores participativos; 
 

3. Assessoria e consultoria urbanística em geral; 
 

4. Planos estratégicos de desenvolvimento sustentável; 
 

5. Projetos em área de interesse ambiental, histórico, social e turístico; 
 

6. Projetos de intervenção e qualificação urbana e planos habitacionais; 
 

7. Apoio técnico e operacional à gestão da cidade com uso de softwares de geoprocessamento. 
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LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno na Secretaria 

Municipal de Planejamento e Urbanismo; 
 

2. Facilitar a relação do cidadão com o governo na abertura e manutenção de empresas e na 

emissão de certidão de regularidade e aprovação de projetos; 
 

3. Garantir a alta qualidade dos serviços disponibilizados, reduzindo tempo para concessão 

de licenças de qualquer natureza, e o tempo médio de aprovação de empreendimentos de 

pequeno, médio e grande porte; 
 

4. Inovar os programas de infraestrutura em andamento para reabilitação, melhorias, 

conservação e implantação de novos projetos, promovendo o desenvolvimento urbano por 

meio da elaboração de diretrizes voltadas para o crescimento harmonioso da cidade; 
 

5. Disponibilizar o acesso ao meio digital por múltiplos canais visando integrar os serviços 

para a simplificação da oferta de serviços; 
 

6. Criar uma base de dados única dos cidadãos e das organizações, aproveitando os vários 

cadastros já disponíveis e permitir o acesso a diversos serviços de forma simples e ágil; 
 

7. Promover o agendamento dos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo a fim de evitar filas e perda de tempo; 
 

8. Criar um modelo de fiscalização de obras, tornando-a mais orientadora do que punitiva, 

dando mais tranquilidade ao empreendedor para o exercício de suas atividades; 
 

9. Desenvolver projetos de requalificação e revitalização de espaços públicos, praças e de 

centralidades de bairros, valorizando a paisagem urbana a fim de estimular o uso consciente 

pela população; 
 

10. Desenvolver projetos de urbanização em áreas de risco e áreas de proteção ambiental; 
 

11. Desenvolver estudos e ações para a regulamentação, modernização e revitalização de áreas 

de proteção cultural e paisagística; 
 

12. REVITALIZAR O CORREDOR TURÍSTICO (participação da população na revitalização 

das fachadas na Rod. Das Cataratas, Av. Brasil, Av. Juscelino Kubitscheck, Av. Paraná, 

Av. Rep. Argentina, Av. Jorge Schimmelfeng, Av. Costa e Silva, Av. Venezuela, BR 277, 

Tancredo Neves; 
 

13. Projetar a LIGAÇÃO ATRAVÉS DE UM TÚNEL, ENTRE OS BAIRROS VILA 

PORTES E JARDIM JUPIRA, e revitalizar sua área de entorno com praça e área de 

estacionamento a fim de melhorar o acesso, o trânsito de pessoas, o desenvolvimento 

socioeconômico da região e a qualidade de vida dos moradores; 
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14. Projetar a ARENA MULTIFUNCIONAL com objetivo de promover gestão e produção 

cultural, artística e esportiva, agregando valor público e transformando a percepção da 

sociedade sobre os equipamentos culturais e reforçando as conexões da arte e do esporte 

com os espaços públicos e com as pessoas; 
 

15. Projetar o ESPAÇO BOULEVARD GASTRONÔMICO, um shopping a céu aberto para 

gastronomia, fortalecendo as parcerias público-privadas. Como resultado, o turismo será 

fortalecido e a geração de emprego e renda será intensificada nos diversos setores da 

gastronomia; 
 

16. Projetar os BAIRROS TEMÁTICOS - a influência de uma cultura na reconfiguração de 

um bairro. Foz do Iguaçu é um cenário da diversidade cultural. Neste espaço 

privilegiado, Foz do Iguaçu se destaca, sendo uma cidade que concentra cerca 

de 80 etnias pela região. Queremos manter viva as raízes através da identidade e da 

memória cultural. Para isso vamos resgatar as culturas através dos PROJETO BAIRROS 

TEMÁTICOS, levando em consideração os aspectos históricos de sua constituição, seu 

desenvolvimento ao longo do tempo e sua configuração atual. Queremos que os visitantes 

sejam transportados para o outro lado do mundo, através da estrutura arquitetônica, do 

comércio, dos costumes e da gastronomia; 
 

17. Projetar o AUTÓDROMO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, para provas locais, 

regionais, nacionais e internacionais, trazendo maior visibilidade para a cidade; 
 

18. Projetar a PONTE VIÁRIA CHARRUA, para integrar o centro da cidade e a região norte, 

proporcionando a melhoria da mobilidade e a redução do tempo de deslocamento, 

requalificando o fluxo e melhorando a mobilidade e fluidez do trânsito; 
 

19. Criar e MODERNIZAR OS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS E TURÍSTICOS, 

preservando a qualidade, segurança e acessibilidade ao usuário; 
 

20. Projetar o PAÇO MUNICIPAL que vai concentrar todos os órgãos municipais e garantirá 

melhor atendimento e mais conforto à população. Atualmente a estrutura administrativa 

opera em locais diferentes, o que causa transtorno ao cidadão quando ele busca os serviços 

municipais; 
 

21. Projetar o PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE que irá enaltecer a identidade do 

município, além de deixar a entrada da cidade mais atrativa, elevando assim o potencial 

turístico; 
 

22. Revitalizar o BOSQUE GUARANI com objetivo de TRANSFORMÁ-LO EM JARDIM 

BOTÂNICO; 
 

23. Revitalizar o PARQUE MONJOLO;  
 

24. Revitalizar o CORREDOR PARA O TEMPLO BUDISTA (via de acesso), o qual trará 

modernidade e beleza para o Bairro Porto Belo/Jardim Califórnia;  
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25. Projetar o MIRANTE PONTE DA AMIZADE-FRATERNIDADE; 
 

26. Criar o ESPAÇO CULTURAL NO CLUBE GRESFI (Primeiro aeroporto de Foz do 

Iguaçu); 
 

27. Revitalizar a PRAIA DO LAGO DE ITAIPU, com a reconstrução e transformação do 

ambiente para melhorar o convívio das pessoas; 
 

28. Desenvolver o PROJETO BEIRA FOZ. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   

 
 

A PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA A GOVERNANÇA DE CIDADES 

INTELIGENTES, vem para preencher uma lacuna do ponto de vista estratégico e apontar quais 

são os principais objetivos da Administração para os próximos anos nas áreas de Tecnologia da 

Informação. Também é o resultado de um alinhamento necessário entre as metas do governo 

pactuadas com a sociedade, carências estruturais e o necessário aumento nos níveis de maturidade 

organizacional e de tecnologia na Administração Pública Municipal de Foz do Iguaçu.  

 

AGIR DIGITALMENTE, SIMPLIFICA A VIDA de todos aqueles que dependem ou participam 

do cotidiano da cidade. É sem dúvida, o que buscamos para os próximos anos para Foz. Por se 

tratar de planejamento estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, focado no 

“negócio fim” da organização, existem benefícios tangíveis tanto de redução de custos, como de 

oportunidades de aumento de receitas que podem ser explorados.  

 

É cada vez mais importante deixar de pensar em tecnologia como um custo e pensar no modo 

como ela pode agregar valor ao modelo de atuação e fazer com que esses investimentos se revertam 

em receitas, otimização de processos e novos serviços ofertados, necessários em um contexto cada 

vez mais dinâmico. Assim detalhamos aspectos da gestão de Tecnologia identificados como de 

maior impacto presente e futuro: 
 

1. Governança, Riscos e Conformidade (COMPLIANCE); 
 

2. Gestão de Alertas e Alarmes; 
 

3. Tela Comum de Situação; 
 

4. Gestão por Indicadores (Ciclo PDCA); 
 

5. Gestão de Mudanças, Fiscalização e Auditoria; 
 

6. Segurança Patrimonial – Gestão de Ativos mais eficiente utilizando ferramentas de 

Geoprocessamento; 
 

7. Gestão de Incidentes - Pronta Resposta a Incidentes, Turma de Resposta a Incidentes (TRI), 

POP e POC; 
 

8. Segurança Pública - A Cooperação Interagências cresce de importância na área de fronteira 

- possibilidade de integração/interoperabilidade com bases de dados federais e 

internacionais (Comando Tripartite - integração entre os serviços de inteligência dos três 

países), no contexto da Tríplice Fronteira, como também com a Interpol – Combate ao 

terrorismo e ilícitos da fronteira; 
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9. Segurança da Informação e Comunicações – Cyber Defense - Utilização de cenários de 

Simulação de Operações Cibernéticas – SIMOC, automatização da Lei Geral de Proteção 

de Dados - LGPD/Ago 2021 e alinhamento com a General Data Protection Regulation – 

GDPR/Maio 2018 – Europa; 
 

10. Gestão de Continuidade e Contingência - Plano de Contingência mais eficiente e atualizado 

de forma dinâmica com informações consistentes e tempestivas - Gestão de 

Crises/Continuidade SVS; 
 

11. Permissão da escalabilidade para que tenha a capacidade de evoluir por intermédio da 

identificação de novas funcionalidades por meio da interação com o usuário e do 

surgimento de novas tecnologias.  

 

METAS 
 

A SMTIC tem por finalidade principal ser o instrumento no âmbito da Administração Municipal, 

promovendo o diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos para garantir a finalidade, 

integridade, transparência, confidencialidade, disponibilidade dos dados e informações de ativos da PMFI. 

A Gestão Integrada irá promover: 
 

1. Processo decisório mais consistente; 
 

2. Planejamento com melhores informações; 
 

3. Gestão apoiada na Consciência Situacional; 
 

4. Consolidar Informações Heterogêneas em um só local; 
 

5. Acelerar o atendimento às ocorrências e demandas da sociedade; 
 

6. Elevar o papel estratégico da tecnologia da informação e comunicação; 
 

7. Integração de informações em uma única plataforma o registro de ocorrências; 
 

8. Implementar suporte em Tecnologias Low Touch em tempos de pandemia; 
 

9. Otimizar recursos integrando investimentos realizados em novas tecnologias; 
 

10. Organizar prioridades e aumentar a capacidade de resposta por meio de critérios de gestão 

de riscos; 
 

11. Implementar Canais de Comunicação, apresentando resultados de forma rápida e 

evolutiva; 
 

12. Implementar o Monitoramento Contínuo através de câmeras, sensores e outros dispositivos 

inteligentes; 
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13. Implementar um Centro de Gestão Integrada, integrando Informações e provendo Visão e 

Consciência Situacionais, através da Tela Comum de Situação e favorecendo a integração 

do Estratégico com o Operacional; 
 

14. Implementar um Módulo de Análise Preditiva destinado a realizar a previsão de cenários 

institucionais com a elaboração de propostas de linhas de ação (POP – Procedimentos 

Operacionais Padronizados e POC – Protocolo de Operações Conjuntas) para cada evento 

considerado. Recurso fundamental para a Defesa Civil na prevenção e realização de 

planejamentos para casos de sinistros naturais ou provocados;  
 

15. Aproveitar os Recursos Existentes e Investimentos realizados. A Gestão Integrada se 

utiliza dos sistemas existentes – Não deve substituir nada, mas criar uma camada que possa 

agir nas Incertezas; 
 

16. Implementar uma Plataforma para Integrar Novas Tecnologias, como a Telemedicina e 

Objetos Inteligentes (IOT – Transformação Digital – Cidades Inteligentes 4.0); 
 

17. Consolidar dados oriundos de dispositivos móveis, sensores e objetos inteligentes 

utilizados em soluções de automação de atendimento médico e telemedicina; 
 

18. Direcionar a participação dos profissionais de tecnologia para uma posição estratégica, 

capacitando e conscientizando sobre os aspectos que possam agregar maior valor à gestão; 
 

19. Dar tratativas inerentes ao desenvolvimento técnico e qualidade dos serviços prestados na 

busca da eficiência e eficácia dirimidas ao usuário. 

 

LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Promover a cidadania digital por meio de ações colaborativas, inovadoras e transparentes; 
 

2. Tornar digitalmente acessíveis todas as plataformas tecnológicas sob a responsabilidade da 

Prefeitura de Foz do Iguaçu e seus órgãos; 
 

3. Implantar a PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA a fim de garantir a: 
 

→ Gestão de Mudanças; 

→ Tela Comum de Situação; 

→ Gestão de Alertas e Alarmes; 

→ Gestão de Fiscalização e Auditoria; 

→ Gestão por Indicadores (Ciclo PDCA); 

→ Governança, Riscos e Conformidade (Compliance); 

→ Segurança Patrimonial – Gestão de Ativos mais eficiente utilizando ferramentas de 

Geoprocessamento; 
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→ Gestão de Incidentes - Pronta Resposta a Incidentes, Turma de Resposta a Incidentes 

(TRI), POP e POC; 

→ Segurança Pública - A Cooperação Interagências cresce de importância na área de 

fronteira - possibilidade de integração/interoperabilidade com bases de dados federais e 

internacionais (Comando Tripartite - integração entre os serviços de inteligência dos 

três países), no contexto da Tríplice Fronteira, como também com a Interpol – Combate 

ao terrorismo e ilícitos da fronteira; 

→ Segurança da Informação e Comunicações – Cyber Defense - Utilização de cenários de 

Simulação de Operações Cibernéticas – SIMOC, automatização da Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD/Ago 2021 e alinhamento com a General Data Protection 

Regulation – GDPR/Maio 2018 – Europa; 

→ Gestão de Continuidade e Contingência - Plano de Contingência mais eficiente e 

atualizado de forma dinâmica com informações consistentes e tempestivas - Gestão de 

Crises/Continuidade SVS; 

→ Permitir a escalabilidade para que tenha a capacidade de evoluir por intermédio da 

identificação de novas funcionalidades por meio da interação com o usuário e do 

surgimento de novas tecnologias. 

 

4. Melhorar a RESILIÊNCIA CIBERNÉTICA a fim de: 
 

→ Expandir a Economia, Governo e Cidades Digitais 4.0; 

→ Evitar grandes perdas reportadas em vários ramos de negócios, RansomWare Attaccks 

e paralisações severas de setores críticos; 

→ Inovar a abordagem de segurança, pois a utilizada atualmente em Cyber Security não é 

suficiente para lidar com os desafios do cenário atual; 

→ Estar preparado pra lidar com um Cyber Attack que pode ocorrer a qualquer hora e as 

consequências podem ser dramáticas; 

→ Estar preparado para atuar nas fronteiras de defesa cibernética para reagir de forma 

rápida e efetiva; 

→ Estar condicionados e treinados com base em um Ambiente Realístico de Simulação; 

→ Atuar numa abordagem mais proativa para garantir a segurança de Bases de Dados 

importantes e a Continuidade de Serviços essenciais ao bem estar social. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E RELAÇÕES  

COM A COMUNIDADE 

 
 

De que serve um planejamento estratégico, inteligente e inovador, se não for para desenvolver 

políticas públicas que proporcionem igualdade de oportunidades na conquista de uma melhor 

qualidade de vida?  

 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL É UM DIREITO DE TODO CIDADÃO. Para resolvermos uma das 

maiores preocupações da cidade, desenvolveremos programas ousados de proteção social e de 

inclusão, para zerar a quantidade de pessoas em condições de pobreza e vulnerabilidade social. 

 

O planejamento estratégico 2021-2024 representa a consolidação desta nova forma de gestão 

pública e norteará o trabalho com vistas a tornar Foz do Iguaçu uma cidade mais igualitária, 

desenvolvida, sustentável, com prioridade às áreas mais carentes. 

 

Relativo a situações de risco social e pessoal, vamos estruturar a atuação em rede visando o 

enfrentamento da violência contra crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas com o 

estabelecimento de parcerias, com a Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública e 

também outros Órgãos e Instituições. VAMOS FAZER A DIFERENÇA NOS COLOCANDO NO 

LUGAR DO OUTRO, E TENTANDO VER O MUNDO COMO ELE O VÊ. 

 

METAS 
 

1. Enfrentar a pobreza e a desigualdade no município e oferecer assistência social de 

qualidade ao cidadão; 
 

2. Promover a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e pobreza 

articulando as competências Municipais, Estaduais e Federais cujo foco seja a erradicação 

da pobreza; 
 

3. Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com as outras 

políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança 

pública, para responder com efetividade à diversidade das necessidades; 
 

4. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 
 

5. Fortalecer o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), possibilitando o acesso 

da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social e se tornando uma 

referência para a população local e para os serviços setoriais; 
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6. Promover a inserção no mercado de trabalho da população em situação de rua cadastrada 

no sistema SUAS (Sistema Único de Assistência Social); 

 

7. Gerenciar com transparência o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) destinado à 

prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços 

e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social; 
 

8. Apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à 

comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como 

falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa 

qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, dando informações 

necessárias à administração para atuar nessas localidades com emergência; 
 

9. Atender famílias e indivíduos em situação grave de proteção, pessoas com deficiência, 

idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, 

beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

entre outros; 
 

10. Atingir voluntários cadastrados, ativos e envolvidos com projetos, dentro dos critérios 

mínimos de voluntariado; 
 

11. Aumentar a capacidade de atendimento à população em situação de rua nos Centros Pop 

(Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) e nas Unidades de 

Acolhimento Institucional; 
 

12. Fortalecer e implementar os serviços desenvolvidos pela Residência Inclusiva, para jovens 

e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições 

de autossutentabilidade ou de retaguarda familiar, com o propósito de romper com a prática 

do isolamento; 
 

13. Fortalecer as Casas de Passagem, unidades vinculadas aos CREAS (Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social) voltadas para proteção de pessoas em situação de rua 

e desabrigo, melhorando e otimizando os serviços de acolhimento institucional e 

multidisciplinar, visando à reinserção social do público atendido; 
 

14. Criar mais unidades de Casas de Passagem, a fim de ofertar mais vagas para público 

feminino e masculino, Migrantes e Refugiados. Com atendimento em tempo integral, o 

local contará com uma equipe multidisciplinar. Além de abrigar e oferecer alimentação, 

ofertaremos atendimento psicossocial com os encaminhamentos voltados à necessidade de 

cada indivíduo. 
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LINHAS DE AÇÃO  
 

• PROJETO FOZ, CIDADE VOLUNTÁRIA 
O voluntariado permite uma maior participação da sociedade nos serviços sociais. Para estimular 

a prática humanitária, o projeto FOZ, CIDADE VOLUNTÁRIA vai criar uma rede e transformar 

Foz em uma das cidades com maior número de cidadãos e empresas voluntários, da seguinte 

forma: 
 

1. Mobilizando a cidade de Foz do Iguaçu - cidadãos, empresas e organizações sociais e 

organizações religiosas - para a criação de uma Rede de Voluntariado; 
 

2. Criando uma plataforma de cadastro de voluntários;  
 

3. Criando um contador digital do voluntariado; 
 

4. Emitindo um Selo VOLUNTÁRIO FOZ para Empresas com incentivo fiscal relacionado 

a carga tributária municipal; 
 

5. Realizando oficinas para representantes de organizações sociais com o foco na orientação 

para a elaboração de projetos de impacto social; 
 

6. Implantando unidades móveis para o atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade. A iniciativa visa reduzir o número de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, ampliar o acesso aos serviços e informações por meio de uma 

metodologia do trabalho social descentralizado e participativo; 
 

7. Padronizando os protocolos de atendimento em todos os CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social); 
 

8. Garantindo o cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família na Educação 

e Saúde. 

 

• PROJETO ESPAÇO DA SABEDORIA 
Estimular o envelhecimento saudável e ativo em sua totalidade é uma das nossas iniciativas na 

busca de promover a autoestima, a consciência e a socialização dos idosos e na inserção de um 

grupo de convivência para fortalecer vínculos. Para isso vamos priorizar ações que fortaleçam a 

organização de serviços de atenção investindo na promoção da saúde, no acesso a serviços e na 

qualificação de profissionais onde iremos:  
 

1. Ofertar atividades educacionais, culturais e sociais como cursos de dança de salão, yoga, 

bailes comunitários; 
 

2. Identificar e cadastrar Associações em locais estratégicos para funcionar como Centros de 

Convivência do Idoso; 
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3. Criar equipes de profissionais em diversas áreas, que atuarão em sistema de escala e rodízio 

nesses locais estratégicos, com oficinas de interesse do público alvo;  
 

4. Realizar um chamamento público para firmar parcerias com organizações sociais, com o 

objetivo de prestar serviço de convivência para idosos; 
 

5. Criar uma metodologia de acompanhamento do trabalho e de satisfação dos participantes 

dos centros de convivência e avaliar o modelo implantado; 
 

6. Implementar as políticas de proteção social ao idoso, atendendo pessoas em situação de 

vulnerabilidade através de serviço médico e social. 

 

• PROJETO RUA DO BEM - EXPANSÃO DOS CENTROS POP 
Vamos promover a capacitação, desenvolver uma ampla mobilização social e restabelecer a 

autoestima dessa população. Vamos ampliar a capacidade de atendimento dos Centros POP (Centro 

de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) oferecendo atendimento especializado, 

realizando atendimentos individuais e coletivos, ofertando oficinas e atividades de convívio e 

socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas. 

Esse Centro vai representar verdadeiramente um espaço de referência para o convívio social e o 

desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito, ainda que temporário. 

Funcionará como ponto de apoio e promoverá o acesso a espaços de guarda de pertences, de 

higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. O endereço do Centro Pop poderá 

ser usado como referência do usuário. Vamos ampliar o Projeto com mais medidas: 
 

1. Reformar o Centro POP existente; 
 

2. Implantar mais Centros POP, ampliar acolhimentos e atendimentos; 
 

3. Adquirir equipamentos e mobiliário para a implantação nessas unidades; 
 

4. Criar cadastro no sistema municipal de informação do SUAS da população em situação de 

rua; 
 

5. Desenvolver estratégias de pré-seleção de pessoas cadastradas para a participação das 

ações de qualificação; 
 

6. Realizar oficinas de qualificação profissional para pessoas em situação de rua e 

acompanhar o progresso das pessoas em qualificação; 
 

7. Criar estratégias de captação de vagas nos principais prestadores de serviços da Prefeitura, 

com o objetivo de empregar as pessoas em situação de rua que alcançarem a qualificação; 
 

8. Atender a população em situação de rua de forma espontânea, por encaminhamento do 

Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da assistência social ou 

de outra política pública e por órgãos do Sistema Judiciário. 
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• PROJETO MULHERES NO CRAM 
Grande parte das mulheres vítimas de violência denunciam os seus agressores, mas não procuram 

o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) ou outras unidades para receberem 

assistência multidisciplinar. O projeto MULHERES NO CRAM busca fortalecer a política de 

atenção no município em parceria com o Governo Estadual, a fim de reduzir reincidências, 

fortalecer as assistidas e prevenir a violência. Esse fortalecimento se dará através de: 
 

1. Implementar o atendimento nas sedes onde ocorre o maior número de denúncias nas 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher para informações sobre os serviços 

oferecidos pelo CRAM; 
 

2. Realizar parcerias com a “Rede de Atendimento de Violência contra a Mulher” para o 

encaminhamento das mulheres denunciantes para o CRAM; 
 

3. Atender e oferecer acompanhamento psicológico, social e jurídico realizado por uma 

equipe multidisciplinar especialmente preparada para este fim; 
 

4. Auxiliar na obtenção do apoio jurídico necessário a cada caso específico; 
 

5. Articular com outras instituições a promoção para o acesso aos programas de educação 

formal e não formal e os meios de inserção no mundo do trabalho. 

 

• PROJETO FOZ + ACESSÍVEL  
A Constituição prevê a igualdade material entre todos. É de nossa responsabilidade criar condições 

capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais consigam atingir os 

mesmos objetivos por meio de políticas públicas de inclusão das minorias e dos mais vulneráveis, 

seja por questões financeiras, econômicas e sociais, ou, por limitações motoras ou emocionais. 

Vamos implementar as ações com seis tipos de acessibilidade: atitudinal, arquitetônica, 

metodológica, instrumental, nos transportes e nas comunicações, a saber: 

 

• ACESSIBILIDADE ATITUDINAL 
Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos 

os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 

impulsiona a remoção de barreiras. Vamos implementar ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda a sua amplitude.  

 

• ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 
Eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e 

equipamentos urbanos. A iniciativa irá promover vistorias e reformas em equipamentos públicos, 

fiscalizar a acessibilidade arquitetônica das empresas privadas como a presença de rampas, 

banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre outras. 
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• ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA 
Conhecida também como pedagógica, é a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de 

estudo. Está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os 

professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá 

determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas. Essa acessibilidade metodológica será 

desenvolvida na área educacional promovendo processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência, como, por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares 

ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos. 

 

• ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL 
Superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de lazer e recreação 

(comunitária, turística, esportiva). Esse tipo de acessibilidade envolve toda sua materialidade e 

reflete a qualidade do processo de inclusão plena do cidadão. 

 

• ACESSIBILIDADE NOS TRANSPORTES 
Forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, mas também nos pontos de 

paradas, incluindo as calçadas, os terminais e todos os outros equipamentos que compõem as redes 

de transporte. Esse tipo de acessibilidade estará presente no transporte coletivo público e privado. 

 

• ACESSIBILIDADE NAS COMUNICAÇÕES 
É a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais). 

Para essa acessibilidade nas comunicações teremos a presença do intérprete na sala de aula e nos 

órgãos públicos em consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade. 
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EDUCAÇÃO - VAMOS CRESCER JUNTOS  

 
 

O Plano para a EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de Foz do Iguaçu, tem características que 

o torna diferente, pois trabalhamos no redesenho do sistema educativo através de metas que serão 

a referência para a solidificação e consolidação de políticas públicas que apontem para uma 

EDUCAÇÃO PLENA, que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova visão de 

mundo, em condições para interagir na atualidade, de forma construtiva, solidária e participativa, 

com ênfase na construção de habilidades ativas que os alunos vão precisar para o resto de suas 

vidas, como civismo, patriotismo, empreendedorismo, participação, envolvimento e criação de um 

futuro sustentável. 

 

Precisamos reorganizar a maneira de ensinar, valorizando o conhecimento científico, enfatizando 

o raciocínio lógico, a leitura, a escrita e a interpretação, mas também, garantindo às crianças as 

competências necessárias para a sociedade do futuro. Vamos propiciar ao aluno, o 

desenvolvimento de habilidades individuais e, ao mesmo tempo, demonstrar colaboração, 

capacidade de inovar, ter coragem para fracassar e encontrar novos modos de fazer as coisas.  

 

O aluno passa a aprender para a vida e não somente para a escola. Numa abordagem de gestão 

baseada em evidências, disciplina, afeto e respeito pelas crianças e professores, ambientes de 

aprendizagem de baixo estresse e altamente desafiador, forte educação inclusiva e tratamento de 

todas as crianças como indivíduos talentosos e valorizados sem sacrificar sua infância.  

 

O melhor investimento é em educação. Isso não vai resolver todos os problemas, mas sem ela, não vamos sair de 

onde nos encontramos. Vamos investir em alfabetização na idade certa para que a trajetória escolar seja bem 

sucedida, investir em creches. E principalmente, COLOCAR A PROFISSÃO DOCENTE E POLÍTICAS PARA 

ESTES PROFISSIONAIS COMO PONTO CENTRAL. 

 

Se analisarmos todo investimento atribuído à Educação nos últimos anos, continuamos com 

desempenho estagnado e passos lentos como resultados principais, devido à falta de prioridade nas 

políticas de educação municipal. 

 

METAS 
 

Fundamentada nas premissas de uma educação conservadora, e pautada na Pedagogia Liberal, 

nossa proposta tem como compromisso nortear as atividades didáticas das escolas da rede, 

sistematizando a prática pedagógica e o cotidiano escolar, imprimindo a ideia de qualidade do 

ensino.  
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Com objetivos educacionais amplos, vamos promover a excelência acadêmica e contemplar os 

conteúdos necessários para a prática da cidadania responsável, contribuindo para o 

desenvolvimento equilibrado da vida intelectual, física, social, emocional e vocacional dos 

educandos. Preparando-os para exercer a cidadania de maneira competente e comprometida com 

a Família, com a Pátria e com Deus.  
 

1. Aumentar a significância da aprendizagem com ênfase no conhecimento cientifico; 
 

2. Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, 

independente das condições sociais, econômicas, étnico-raciais e culturais da população; 
 

3. Resgatar valores de cidadania, de civismo e patriotismo, ofertando a educação com bases 

filosóficas na hierarquia e na disciplina; 
 

4. Preparar intelectual e moralmente os alunos, através de normas de conduta e valores; 
 

5. Expandir as soluções de Educação Infantil para atender às necessidades das crianças e dos 

pais; 
 

6. Assegurar a aprendizagem na Educação Infantil por meio de programa de 

acompanhamento reestruturado;  
 

7. Reestruturar as práticas do Ensino Fundamental para garantir que as crianças sejam 

alfabetizadas com proficiência em leitura, escrita e matemática aos 8 anos de idade; 
 

8. Evoluir no IDEB com veracidade, VALORIZANDO O TRABALHO DE TODAS AS 

ESCOLAS, de todos os Professores e demais envolvidos, por acreditarmos que cada 

instituição tem suas particularidades e dificuldades, assim como suas qualidades e 

habilidades. Só assim vamos tornar Foz do Iguaçu referência em políticas e práticas 

educacionais; 
 

9. Desenvolver ações para ressignificar a taxa de aprovação das crianças no ensino 

fundamental, elevando o índice da alfabetização na idade certa;  
 

10. Melhorar a proficiência em língua portuguesa e matemática no 4º e 5º anos; 
 

11. Acelerar a qualificação dos Jovens e Adultos – EJA, ampliando a permanência e anos de 

estudo da população, com uma forte articulação com a segunda etapa do ensino 

fundamental; 
 

12. Promover articulação política e administrativa para indução e incentivo educacional no 

EJA, erradicando o analfabetismo, mobilizando e efetivando uma política que gere uma 

taxa de referência de alfabetização. 

 

LINHAS DE AÇÃO  
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1. Oferecer um padrão de qualidade na formação dos professores, coordenadores, diretores, 

secretários, serviços gerais e merendeiras através de formação inicial e continuada, 

conjugada à valorização profissional efetiva de todos que atuam na educação; 
 

2. Estabelecer um programa para recuperação da aprendizagem pós pandemia, com ênfase 

nos segundos anos, com Professor de Apoio em sala de aula; 
 

3. Promover o atendimento e acompanhamento humanizado do profissional da educação, 

através de equipe estruturada e permanente que atue no setor de saúde ocupacional por 

meio de avaliação da condição de saúde do servidor, do Programa de Reabilitação 

Funcional, no serviço de apoio psicológico e no serviço social; 
 

4. Reimplantar o programa de Equipe Multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais e 

fonoaudiólogos em escala suficiente para atender a demanda da rede; 
 

5. Desenvolver Currículo próprio para o Município de Foz do Iguaçu, alinhados a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), Referencial Curricular do Paraná e Plano Municipal 

de Educação do Município com vista às especificidades, necessidades e peculiaridades da 

nossa cidade; 
 

6. Implantar a informatização dos sistemas administrativos nas escolas; 
 

7. Elaborar um sistema de avaliação interna e uma matriz de referência dos componentes 

curriculares de Língua Portuguesa e Matemática para 3º e 5º anos; 
 

8. Criar um Portal da Educação, que possibilite a comunicação interna e o diálogo com a 

comunidade; 
 

9. Articular e fortalecer os diversos espaços coletivos de discussão (Conselho Municipal de 

Educação, Conselho de FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Tutelar; 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente); 
 

10. Atualizar e complementar os laboratórios de informática e acesso à internet das escolas; 
 

11. Melhorar a infraestrutura civil e instalações das unidades da rede, bem como a sua 

manutenção; 
 

12. Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no 

continuo crescimento da qualidade, com garantia da universalização as crianças da 

primeira infância; 
 

13. Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil 

e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos conselhos escolares. 

LINHAS DE AÇÃO ASSOCIADAS 
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• PROJETO EDUCAÇÃO ATIVA 
Selecionamos as prioridades para a Educação: Recursos, Professores, Base Nacional Comum 

Curricular (diretrizes curriculares), Primeira Infância, Gestão (cooperação entre os entes), 

Alfabetização.  

 

• RECURSOS 
Aperfeiçoar o sistema de financiamento educacional, sendo mais redistributivo e indutor de 

melhorias na qualidade do ensino, com ações conjuntas entre os governos e as receitas de 

impostos do município na Educação, o que garante que os elementos essenciais para 

aprendizagem sejam assegurados. 

 

• PROFESSOR 
Um bom professor está no centro de uma educação de qualidade. São eles que, equipados de 

conhecimento científicos e pedagógicos, exploram os pontos fortes e auxiliam nos pontos 

fracos dos estudantes, tudo isso levando em consideração a história de vida que o aluno traz, 

para que todos avancem. Por isso, à altura dos desafios que eles encontram todo dia na sala 

de aula, as propostas vão contemplar os vários eixos da profissão: apoio, carreira, formação, 

salário e valorização. 

 

• PRIMEIRA INFÂNCIA 
Investir nas crianças desde a gestação até os 6 anos de vida pode impulsionar o 

desenvolvimento dos indivíduos e do País. Qualquer ação que queira impulsionar o potencial 

dessa fase, conhecida como Primeira Infância, no entanto, precisa encarar a área como um 

complexo de políticas transversais, e não priorizar iniciativas isoladas. Ter a primeira infância 

em foco é uma estratégia inteligente para obter ganhos sociais e até mesmo econômicos, uma vez 

que ao atender as necessidades existentes de modo satisfatório, significa lançar bases para um 

futuro melhor.  

 

• ALFABETIZAÇÃO 
A alfabetização é um dos desafios mais urgentes que precisamos vencer.  Implantaremos o 

Programa de Alfabetização Tempo de Aprender, cujo propósito é enfrentar as principais causas 

das deficiências da alfabetização, destinado à pré-escola e ao 1º e 2º ano do ensino fundamental 

que contempla apoio pedagógico para a alfabetização, aprimoramento das avaliações da 

alfabetização, formação continuada de profissionais da alfabetização, valorização dos 

profissionais de alfabetização e o Programa Conta para Mim, que disponibiliza um guia para as 

famílias e uma série de vídeos, com dicas simples e diretas para que coloquem em prática 

estratégias de literacia familiar. Somente com o trabalho colaborativo de famílias, professores, 

escolas, redes de ensino e poder público será possível elevar a qualidade da alfabetização. 

 

SAÚDE - BEM MAIOR 
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A melhoria da qualidade de vida e do sistema de saúde constituem um objetivo constante das ações 

municipais. Definimos as iniciativas para a ampliação da atenção básica de saúde e da oferta de 

procedimentos de alta e média complexidade, além da prevenção de doenças. As complexidades 

do território de fronteira, as singularidades do trabalho em saúde e os desafios da saúde coletiva 

municipal exigem de todos nós, novas práticas de atuação.  

 

A ausência de uma política eficiente, a instabilidade administrativa e a troca constante de 

administradores, se refletiu em um dos pontos mais críticos em relação à percepção da população 

sobre o SUS. A dificuldade de acesso a consultas, exames especializados e cirurgias eletivas têm 

sido uma das maiores reclamações dos usuários. 

 

Oferecemos a você, um GOVERNO CAPAZ de apresentar soluções para o presente, soluções 

dinâmicas e urgentes ao mesmo tempo que daremos início aos projetos de longo prazo, que serão 

entregues às futuras gerações. Não permitiremos que a Saúde - nosso bem mais importante - seja 

novamente um objeto de uso para politicagem. 

 

Vamos melhorar e AMPLIAR O ACESSO AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, como 

consultas e exames, incrementar a utilização de recursos tecnológicos para diagnóstico e 

tratamento de doenças e fortalecer a atenção primária. 

 

O acesso a cirurgias eletivas de ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, otorrino, é um dos maiores 

problemas enfrentados pela população. Vamos integrar recursos federais, estaduais e municipais 

para viabilizar a remuneração desses serviços, com base em valores de pagamento que incluam 

desde a consulta ao pós operatório. Com isso pretendemos REDUZIR O TEMPO DE ESPERA 

para essas cirurgias e ampliar o acesso. 

 

Para agilizar o atendimento especializado à população, vamos promover um conjunto de ações de 

inovação na área da Tecnologia da Informação, com um aplicativo que pode ser usado para 

obtenção de dados sobre o funcionamento das unidades de atendimento. Vamos aperfeiçoar os 

serviços de armazenamento de dados de saúde da população, no apoio à pesquisa, e nos processos 

de produção de conhecimentos ligados ao setor. 

 

Serão estabelecidas medidas que assegurem uma gestão eficiente, otimizando e potencializando 

os recursos financeiros destinados a essa área para apresentar melhores resultados para a 

sociedade, dada ênfase ao diálogo e articulação especial que temos com o Governo Federal. 

 

 

 

METAS  
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1. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase 

na dengue, hanseníase, tuberculose, influenza, hepatite e AIDS; 
 

2. Reduzir a taxa de mortalidade materna, neonatal, nascidos vivos por meio de prevenção e 

tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar; 
 

3. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo drogas, álcool e 

tabaco; 
 

4. Assegurar o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento 

familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva; 
 

5. Atingir a cobertura de saúde, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o 

acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes com protocolos de 

segurança;   
 

6. Contribuir para que mais pessoas alcancem idades avançadas com o melhor estado de 

saúde possível, sendo o envelhecimento ativo e saudável, o principal objetivo. 

  

LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Melhorar o acesso da população aos serviços de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política 

de atenção básica e da atenção especializada; 
 

2. Consolidar a saúde coletiva municipal, tornando-se referência na gestão em saúde para o 

município, articulando a tríade gestão-educação-atenção em saúde e edificando-se nos 

princípios e diretrizes do SUS; 
 

3. Fortalecer os conselhos de saúde COMUS (Conselho Municipal de Saúde), CLS (Conselho 

Local de Saúde), CD (Conselho Distrital) CG (Conselho Gestor) para a ação de um melhor 

controle social no SUS; 
 

4. Fortalecer o Plano Municipal de Saúde (PMS) no âmbito de colaborar para a 

efetividade de uma gestão transparente - posicionamento ético-político - que não 

ocorreu nas gestões passadas deixando um grande déficit nos serviços prestados e 

desvios de finalidade do serviço público; 
 

5. Ampliar o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, com rede qualificada de 

atendimento de socorro à vida, maior agilidade e eficácia nos atendimentos de média 

e alta complexidade; 

6. Implementar alternativas de gerência para que o Hospital Público Municipal se torne 

referência regional inclusive nos campos da pesquisa e no apoio na formação acadêmica; 
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7. Ampliar o acesso aos exames e procedimentos cirúrgicos para proporcionar uma atenção 

integral à saúde da população iguacuense; 
 

8. Garantir melhor cuidado à gestante, com sete ou mais consultas de pré-natal, com o 

objetivo de reduzir a mortalidade materna, fetal e infantil que engloba óbitos causados por 

problemas relacionados à gravidez ou ao parto; 
 

9. Prover as Unidades Básicas de Saúde (UPAS) de estrutura física adequada, com 

equipamentos, insumos e mobiliário necessários para a realização do exame pré-natal;  
 

10. Garantir a oferta do exame de ultrassonografia obstétrica e pré-natal para todas as 

gestantes, com o objetivo de fornecer um acompanhamento de qualidade da saúde da 

gestante e do bebê;  
 

11. Disponibilizar teste rápido de gravidez em 100% das unidades de saúde, de forma segura 

e com sigilo garantido; 
 

12. Aliar às estratégias de vacinação, a adoção de medidas de prevenção e controle para 

influenza e o monitoramento dos dados de circulação dos vírus;  
 

13. Reduzir o Índice de Infestação Predial, atuando efetivamente na prevenção das doenças 

ligadas ao mosquito Aedes aegypti. Em Foz do Iguaçu a dengue é uma doença endêmica, 

com picos de epidemia ao longo dos últimos 10 anos, se caracterizando como um dos 

principais problemas de saúde pública do município. Situação agravada pelas condições 

socioeconômicas, localização geográfica e área de fronteira e políticas públicas 

ineficientes; 
 

14. Ampliar os serviços de Zoonoses, com ações, atividades e estratégias de vigilância, de 

prevenção, de controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e 

venenosos, de relevância para a saúde pública; 
 

15. Ampliar os serviços de Vigilância Sanitária a fim de promover e proteger a saúde da 

população por meio de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização, 

capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em 

Vigilância Sanitária; 
 

16. Aperfeiçoar através da Tecnologia da Informação, os serviços de armazenamento de dados 

de saúde da população, no apoio à pesquisa, e nos processos de produção de conhecimentos 

ligados ao setor de saúde; 
 

17. Reestruturar a oferta de serviços pautados na reabilitação da saúde dos trabalhadores da 

prefeitura municipal, com ampliação e humanização da rede de cuidados à saúde do 

trabalhar visando a promoção, prevenção e a reabilitação da saúde dos usuários do SUS; 
 

18. Ampliar os serviços de reabilitação de suporte que proporcionam a gestão de doenças 

neuromuscular e musculoesquelético que alteram o estado funcional; 
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19. Ampliar no âmbito da saúde bucal e garantir o atendimento odontológico qualificado a 

todas as pessoas; 
 

20. Aprimorar a rede de urgência e emergência, adequando unidades de saúde, de serviços de 

atendimento móvel de urgência, e centrais de regulação, articulada às outras redes de 

atenção; 
 

21. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e 

estímulo ao envelhecimento ativo; 
 

22. Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 
 

23. Otimizar a entrega em casa de medicamentos de uso contínuo aos pacientes com 

dificuldade de acesso ou locomoção; 
 

24. Investir na regionalização, fortalecendo os UPAS e avaliando a necessidade de ampliação 

do sistema para atender os usuários.  
 

25. Modernizar os consultórios de clínica médica, pediatria e odontologia, serviços de 

laboratório e raio-x, com mais leitos de observação para adultos e crianças, salas de 

medicação, nebulização, ortopedia e uma sala de emergência, para estabilizar os pacientes 

mais graves até serem levados a um hospital; 
 

26. Fortalecer a EQUIPE MÉDICO DE FAMÍLIA, dentro do seu contexto e das suas 

complexidades; 
 

27.  Fortalecer as Unidades Básicas de Saúde, ampliando a oferta de atendimentos básicos em 

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia, consultas médicas, 

inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento 

odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE - SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA 
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Não basta simplesmente mudar os métodos e processos governamentais antigos. É preciso garantir 

o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL nos seus pilares sociais, ambientais e econômicos. 

Unindo tecnologia e preservação do meio ambiente, vamos atender às aspirações das futuras 

gerações. Com a existência desse pensamento coletivo, nossas ações envolvem a adoção de 

políticas alinhadas aos mais modernos conceitos de resiliência urbana, onde a 

SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO e TECNOLOGIA serão agentes de transformação e 

inovação. 

 

Sendo sustentável, o crescimento econômico assegura oportunidades para todos sem comprometer 

os recursos naturais. Sendo novo, exploramos novas ideias com sucesso, para as empresas e gestão, 

resultando em faturamento, acesso a novos mercados e aumento das margens de lucro. Enquanto 

a ciência e a tecnologia serão as ferramentas usadas na construção de um futuro mais moderno e 

sustentável. 

 

A Educação Ambiental estará permanentemente presente em todas as etapas, pois é por meio dela 

que o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

 

Será prioridade o fortalecimento e criação de ambientes que oportunizem a aproximação da 

comunidade com a Secretaria do Meio Ambiente. Vamos trabalhar com foco na desburocratização 

e nas respostas às solicitações, como exemplo licenças ambientais, solicitações de corte de árvores, 

pois dentre tantas, essa atualmente é uma das maiores reclamações dos empresários e comunidade. 

 

Contribuiremos para a implantação de infraestrutura adequada por meio da oferta de logística, 

energia, saneamento, qualidade de vida e arranjos institucionais, para atrair empreendedores e 

investimentos, favorecer o desenvolvimento de parques científicos e tecnológicos de inovação e 

polos tecnológicos para o desenvolvimento de tecnologias. 

 

Apoiaremos a adequação, expansão e a consolidação da agroindústria familiar e jovens produtores 

para gerar competitividade. A produção sustentável será estimulada com orientação de boas 

práticas de manejo integrado, uso de solo e água, controle racional das pragas e doenças e redução 

do uso de agroquímicos, como forma de manter a capacidade produtiva dos solos e entregar aos 

consumidores produtos seguros. Vamos promover a piscicultura que ainda é praticada em pequena 

escala, pelas propriedades cuja mão de obra é basicamente familiar, e utilizada como fonte de 

renda complementar.  

 

 

Daremos suporte tecnológico para que se transformem em produtores na denominada piscicultura 

profissional ou comercial. Aliando sua produção de peixes a empreendimentos voltados ao 

turismo, como pesque pagues, mesclando lazer com a comercialização do seu produto. O 

fortalecimento e estruturação da agricultura familiar resultará na possibilidade de venda para o 
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consumidor direto no próprio estabelecimento e também poderá ser aproveitada na merenda 

escolar nas escolas da rede municipal.  

 

Trabalharemos juntos na aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-

natural ou construído, com a participação e controle social na gestão ambiental pública e com 

pessoas mais conscientizadas e prontas para agir em benefício da natureza, do planeta, e de si 

mesmos. Um mundo, no qual o renascimento sempre triunfe sobre a desolação. 

 

METAS 
 

1. Inserir a educação ambiental na sociedade a ponto de ser transformada em sinônimo de 

cidadania; 
 

2. Implementar o reflorestamento e manutenção de áreas degradadas e manejo florestal, 

atendendo as normas legais e utilizando modernas técnicas de plantio; 
 

3. Recuperar nascentes com espécies nativas, visando aprimorar a sustentabilidade por meio 

da transformação social; 
 

4. Desenvolver projetos sociais oferecendo aos seus protagonistas uma consultoria 

especializada e acompanhamento profissional para a implementação dos mesmos; 
 

5. Criar o Centro de Tecnologia Sustentável que compreende metodologias, técnicas, 

sistemas, equipamentos e processos economicamente viáveis, aplicados de forma a 

minimizar os impactos negativos e a promover impactos positivos no meio ambiente, na 

qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade da sociedade; 
 

6. Transformar Foz do Iguaçu em uma cidade mais resiliente e sustentável para enfrentar os 

desafios de uma cidade em crescimento e constante evolução; 
 

7. Desenvolver um agronegócio de forma inovador e lucrativo, através de um produto 

saudável incorporando e aperfeiçoando a piscicultura. Buscar ser uma referência em 

pescados na região e futuramente procurar parcerias com outras empresas visando a 

explorar o mercado; 
 

8. Implantação de normas padrões como: levantamento de principais doenças e seus métodos 

de controle, qualificação, licenciamento ambiental viável, diagnóstico socioeconômico, 

prevenção a impactos ambientais, inventários ambientais. 

 

LINHAS DE AÇÃO  
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• DESBUROCRATIZAÇÃO E APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO COM A SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE 
Estabelecer um diálogo e interação permanente com a população, qualificando e otimizando as 

demandas da Secretaria, simplificando os trâmites dos processos e disponibilizando serviços 

através da internet, de forma a agilizar e melhorar a preservação e os licenciamentos.  

 

• PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANINAIS 
Criação de uma política de proteção animal, visando o bem-estar animal e a mitigação da crueldade 

em relação a eles e a criação de leis especificas, fortalecendo a causa animal.  

 

• PROJETO DE CASTRAÇÃO  
Contratação de empresas especializadas, por meio de credenciamento, para execução de 

procedimentos de castração Ovariosalpingohisterctomia – OSH em caninos e felinos do município 

de Foz do Iguaçu, visando controle ético desta população. 

 

• PROJETO CIDADE VERDE  
Promover o DESTINO IGUAÇU como uma cidade exemplo no desenvolvimento sustentável, por 

meio da versatilidade de projetos sustentáveis e benefícios e incentivos fiscais, como realização, 

compensação e neutralização voluntária de carbono de empresas e eventos e programas de 

reflorestamento em áreas degradadas. Redução de consumo e água, adequando-se a realidade da 

população e buscando parcerias com o compromisso de formar uma sociedade mais sustentável.  

 

• PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - A CRIANÇA COMO UM AGENTE MULTIPLICADOR 
Inserir na grade curricular a disciplina de meio ambiente, buscando despertar cada vez mais cedo, 

em ambiente escolar, a conscientização, integração e prática de ações ambientais, para que os 

alunos se tornem futuros agentes propagadores.  

 

• CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Construção de um centro de referência de educação ambiental sustentável e inovador, para 

atividades práticas escolares, assim, como para estudos e pesquisas para os turistas e comunidade 

local.  

 

• CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL  
Criação e ampliação no quadro pessoal do Grupo Ocupacional de Profissionais, para os cargos de 

Engenheiro Ambiental, Engenheiro Químico, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Sanitarista, 

Biólogo e Geólogo.  

 

 

• ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL DE ÁRVORES  



 
 
 

                                                                                                                      Dr. Ranieri  e Dra. Leila 

 
 

32 

Criação de uma plataforma para identificação, inventário, rastreabilidade de atividade e gestão de 

ativos ambientais, integrando empresas de serviços ambientais, de manutenção, manejo a agentes 

de fiscalização, auditores, investidores, usuários públicos, em um único ambiente, através de 

smartphones, desktops e tablets, em tempo real, online e off-line. Planejar a arborização das ruas, 

observando critérios técnico cientifico sem desprezar o papel desempenhado pelas arvores no meio 

urbano, plantando espécies compatível a ser usado em calcada.  

 

• AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA 
Implementar a gestão socioambiental sustentável das atividades administrativas e empresariais, 

com princípio de inserção dos critérios ambientais, como mudança nos investimentos, compra e 

contratação de serviços, gestão adequada de resíduos e recursos utilizados, tendo como principal 

objetivo a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho.  

 

• SELO FOZ SUSTENTÁVEL  
Criação de um Programa de Certificação para o reconhecimento nas instituições públicas e 

privadas, comércio, indústrias e instituições de ensino, que adotarem medidas socioambientais de 

redução do consumo de água, energia, emissões diretas de gases e efeito estufa, resíduos sólidos 

(reciclagem) e valorização do indivíduo e território local. 

  

• LOGÍSTICA REVERSA  
Implantar a logística reversa para lâmpadas fluorescentes, cimento, amianto, eletrônicos, 

eletrodomésticos, Tetra Pack, vidro e demais resíduos.  

 

• PARQUES AMBIENTAIS  
Criação e Revitalização dos parques Monjolo, Arroio Águas Claras, Tamanduá, Três Lagoas, 

Morumbi, Ouro Verde, Bosque Guarani, Central, Jardim Botânico e Parque Linear do Boicy, 

despoluição dos lagos e criação de estrutura de lazer e entretenimento para a comunidade.  

 

• PLATAFORMA INTEGRADA E MODULAR PARA TRATAR, SELECIONAR E APRIMORAR OS 

RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS (RSU) 
Implementar tecnologia no tratamento de RSU, através de uma planta, que combine diversos 

processos individuais e através do uso das propriedades físico-químicas dos materiais entrantes 

(orgânico, dimensional, peso, ótico, magnético), executando a separação em diferente frações 

homogêneas suscetíveis à recuperação, permitindo ter uma alta eficiência em termos de mais 

separação, recuperação e start-up para reutilização de materiais (plástico, papel, ferro, alumínio, 

vidro, entre outros) presente nos resíduos.  

 

 

 

• USINA DE BIOGÁS  
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Implantação de Usina de Biogás para tratamento da matéria orgânica, que, de forma transversal, 

seja além de uma solução de qualidade da compostagem e da biodegradação, um demonstrativo e 

modelo de referência para outros municípios, reduzindo o impacto ambiental pela disposição dos 

resíduos sólidos orgânicos no aterro sanitário e proporcionando à comunidade a capacidade de 

auto suprimento de biogás para cocção, em substituição ao GLP.  

 

• FOZ EMBELEZADA  
Melhorar o visual urbano, revitalizando as Praças e Implantando Programa de Paisagismo nas 

avenidas centrais, com plantio permanente de flores e criação de jardins nos bairros, arborizando 

as ruas, parques e praças, tornando a cidade mais linda e harmoniosa.  

 

• RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Implantar Centro de Triagem e Aproveitamento de resíduos da construção civil na área do aterro, 

visando a reciclagem e mitigação da vida útil do aterro.  

 

• MELHORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Promover o melhoramento das estruturas de triagem e criar pontos de entrega voluntária de 

resíduos e descartes de matérias tóxicos. 

 

• INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
Estimular a comunidade e agricultores a preservar o ecossistema e as bacias hidrográficas, 

valorizando as nascentes, promovendo a preservação de rios, lagos e mananciais, principalmente 

na zona rural, como forma sustentável de crescimento ordenado, através da criação de programas 

para a compensação de impostos para os proprietários de espaços dotados de áreas verdes.  

 

• HORTO MUNICIPAL 
Instalar infraestrutura necessária para a operação do espaço destinado a produção de mudas e 

preservação ambiental e ao convívio comunitário, através de parcerias público privadas.  

 

• PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO 
Será feito o acompanhamento da biomassa para efeito de calcular a quantidade de ração e dejetos 

a ser administrada por viveiro; com base na medição destes dos peixes retirados por rede ou tarrafa, 

e assim analisar o quadro evolutivo de crescimento dos peixes do viveiro. Para que o negócio 

consiga resultados de satisfação dos seus clientes os administradores e trabalhadores irão participar 

de treinamentos. Através de iniciativas como cursos de capacitação, promovendo assim maiores 

oportunidades de aperfeiçoamento. 

 

• PROGRAMA CARBONO ZERO 
Criar e incentivar, em conjunto com os Sindicatos e Associações Municipais um programa para 

que as empresas utilizem equipamentos e produtos que evitem a poluição do ar, realizem as 

compensações quando necessário, melhorando a qualidade de vida da população.  

 

• CEMITÉRIO E CREMATÓRIO MUNICIPAL  
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Implantação do novo cemitério dentro das exigências ambientais e do crematório municipal. 

 

• FONTES ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS DE ENERGIA E MATERIAIS ECOLOGICAMENTE 

CORRETOS  
Estimular e apoiar projetos que contemplem o uso racional de fontes alternativas e renováveis de 

energia e materiais ecologicamente corretos, priorizando a aprovação destes projetos e 

estabelecendo programas de isenção de impostos como incentivo as práticas sustentáveis. 

 

LINHAS DE AÇÃO ASSOCIADAS 
 

1. ICMS ecológico; 

2. Projeto APPS urbanas; 

3. Projeto florestas urbanas; 

4. Projeto "PLANTE ÁGUA"; 

5. Programa QUE RIO É ESSE?  

6. Programa QUE ÁRVORE É ESSA? 

7. Programa PLANTE UMA ÁRVORE; 

8. Sistema de informações ambientais; 

9. Limpeza das caixas dos rios urbanos; 

10. Programa Municipal de combate à saúva; 

11. Retirada de invasores de todas as áreas verdes; 

12. Projeto de recuperação e proteção de nascentes; 

13. Conclusão do plano municipal da mata atlântica; 

14. Remediação da área do Lixão do Arroio Dourado; 

15. Projeto de monitoramento da qualidade das águas; 

16. Integrar e ampliar o monitoramento da qualidade do ar; 

17. Programa Municipal de recuperação de áreas degradadas; 

18. Programa de regularização de áreas urbanas consolidadas; 

19. Sistema informatizado de licenciamento e fiscalização ambiental (zero papel); 

20. Erradicar o ‘colonião’ de todas as avenidas da cidade e plantar grama em seu lugar; 

21. Apoio na implantação de mais cooperativas de catadores de reciclados visando a melhoria 

do desempenho pela competição ou fortalecimento da existente; 

22. Contratação de equipes para limpeza de escolas, unidades de saúde e demais setores 

púbicos com recursos das secretarias responsáveis; 

23. Construção de capelas funerárias em pontos estratégicos distribuídos pela cidade; 

24. Disciplinar e fiscalizar efetivamente as empresas de caçambas atribuindo a elas as limpezas 

dos ‘bota fora’ que são de sua responsabilidade e que foram criados desde que foi 

implementada a cobrança pala disposição destes materiais no Aterro Sanitário. 
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INDúSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIAS  

 
 

GANHAR CREDIBILIDADE é um alvo a ser atingido que favorecerá parcerias para a execução 

dos grandes projetos essenciais para o desenvolvimento da cidade. Nesse plano de recomposição 

de governo seguro, vamos estimular as empresas a alocarem seu investimento e  conhecimento, às 

práticas de gestão ágeis e modernas, por meio de programas estimuladores do incremento e 

desenvolvimento do setor, da prestação de assistência técnica e administrativa, especialmente à 

microempresas e empresas de pequeno porte, estimulando a implantação da infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento de polos industriais e comerciais, bem como promover medidas de 

proteção às atividades econômicas. 

 

A RETOMADA DA CONFIANÇA favorecerá parcerias para a execução de grandes projetos para 

o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Teremos suporte de Tecnologia da Informação numa 

plataforma de gestão integrada para a governança de cidades inteligentes que nos auxiliarão na 

utilização das tecnologias Low Touch. Essa plataforma mais intuitiva e acessível facilita a venda 

online, diminuindo os pontos de contato físico. Não significa o fim da venda regular, mas uma 

evolução natural dos processos e pode auxiliar o retorno das atividades cotidianas de indústrias, 

empresas, pessoas e comércios.  

 

Como os sistemas industriais não param de crescer, é necessário adotar cada vez mais ferramentas 

que fomentam o aumento do ritmo produtivo e da segurança dos envolvidos. Hoje em dia, as 

tecnologias para indústria e comércio se tornaram parte essencial do desenvolvimento de qualquer 

gestão. VAMOS ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS que venham somar em nosso 

município, gerando emprego e renda. 

 
METAS  

 

1. Desenvolver projetos para promover o crescimento econômico na indústria e comércio 

através de novas tecnologias; 
 

2. Estimular a geração de emprego, renda, aumento do empreendedorismo e da 

competitividade do setor produtivo; 
 

3. Criar atrativos em parceria com a Secretaria de Planejamento e Turismo, para alavancar o 

comércio local; 
 

4. Zelar para que esse crescimento obedeça a uma planificação global inserida nas prioridades 

da comunidade, e que não desrespeite interesses do bem estar social; 
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5. Zelar pela observância de normas e leis de proteção ao meio ambiente por parte de 

indústrias e estabelecimentos comerciais, dando as instruções necessárias e propondo as 

medidas cabíveis; 
 

6. Coordenar ações de estímulo ao desenvolvimento produtivo dos setores industrial, 

comercial e de serviços; 
 

7. Cadastrar e manter atualizadas as informações, estatísticas, indicadores e dados sociais e 

econômicos de desenvolvimento, aperfeiçoamento e qualidade, atividades e oportunidades, 

relativa à indústria e ao comércio do Município; 
 

8. Implementar programas e ações para atrair novas empresas e para diversificar a economia 

local e apoiar o desenvolvimento das pequenas empresas e empreendedores individuais; 
 

9. Mobilizar as empresas para a criação de uma Rede de Voluntariado Social com o incentivo 

de isenção ou redução das alíquotas de alguns impostos permitindo que as empresas 

tenham uma reserva em caixa para ampliarem sua capacidade de operação; 
 

10. Assessorar o Prefeito Municipal no planejamento e no desenvolvimento de atividades 

econômicas principalmente aquelas voltadas para a diminuição da pobreza, através de 

práticas empreendedoras. 

 

LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Implementar a política relacionada ao desenvolvimento da indústria e à expansão do 

comércio; 
 

2. Incentivar a iniciativa privada e o desenvolvimento de empreendimentos industriais; 
 

3. Prestar orientação técnica para a micro, pequena e média empresa; 
 

4. Promover o desenvolvimento econômico dos setores; 
 

5. Desenvolver canais de atração de negócios atuando como facilitador nos diversos 

segmentos empresariais; 
 

6. Atrair novos investimentos para o Município através de incentivos fiscais;  
 

7. Desenvolver políticas municipais que induzam o desenvolvimento econômico sustentável; 
 

8. Organizar coletivos de produção e venda de produtos visando o desenvolvimento do 

mercado local, regional e a exportação; 
 

9. Adotar medidas que possam ampliar o mercado de trabalho local, promovendo a realização 

de cursos de preparação e especialização de mão-de-obra necessárias às atividades 

econômicas do município; 
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10. Promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na 

iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para a economia 

local; 
 

11. Elaborar planos e projetos concernentes ao desenvolvimento industrial e comercial do 

município, bem como a capacitação empreendedora dos empresários locais; 
 

12. Promover e realizar os contatos com os empresários que desejam implantar suas atividades 

no município;  
 

13. Dar assistência e acompanhamento aos projetos de instalação das novas empresas;  
 

14. Manter os contatos necessários com as esferas federais e estaduais para receber os recursos 

e orientações para os planos e projetos de desenvolvimento das empresas; 
 

15. Simplificar métodos e ações que visem a agilidade e transparência da informação pública, 

construindo um relacionamento duradouro e confiável entre governo e cidadão; 
 

16. Planejar e promover capacitação de usuários, desenvolvendo novos sistemas (programas), 

e manter os sistemas existentes na prefeitura para a garantia da funcionalidade dos 

equipamentos de modo a oferecer atendimento e suporte operacional aos seus usuários da 

indústria e comércio. 
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TURISMO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
 

INOVAR na condução de políticas públicas com um modelo de gestão descentralizado, orientado 

pelo planejamento estratégico, é um norte para que o turismo seja um vetor de desenvolvimento 

da cidade, por meio da geração de emprego, renda e inclusão social. Para atender às demandas que 

se apresentam, vamos modernizar e desburocratizar o setor, estimular a competividade, a inovação 

e investir na PROMOÇÃO DO DESTINO FOZ. 

 

Desenvolveremos planos estratégicos sustentáveis, urbanísticos e arquitetônicos municipais para 

a cidade recepcionar os turistas e mantê-los por mais tempo na cidade, dando oportunidade a outros 

setores de terem um aproveitamento desse público, gerando mais empregos e renda. A garantia da 

segurança pública, entra como uma das estratégias fundamentais para a qualidade da experiência 

do turista na cidade. 

 

Temos potencial para desenvolver o ecoturismo, turismo de base comunitária, turismo 

educacional, turismo científico, turismo esportivo e turismo de experiência socioambiental. Essas 

categorias permitem maior entrosamento cultural do turista com a cidade e aumentam as 

possibilidades de permanência, criando novas cadeias produtivas e novos elos no circuito do 

turismo. São atividades turísticas complementares, que podem se potencializar com a cooperação 

mútua. 

 

Nosso plano está baseado na RESPONSABILIDADE DO USO DOS RECURSOS naturais e 

culturais, da tecnologia, de investimentos, das instituições, e na adoção de novos valores nos quais 

o respeito à igualdade, à justiça, à vida de futuras gerações prevalece como compromisso e 

conquista. A participação da comunidade representa um dos diferenciais no desenvolvimento 

turístico, pois só um trabalho participativo poderá superar conflitos e problemas geradas a partir 

de desigualdades e diferenças étnicas, sociais, culturais, históricas, ambientais e econômicas.  

 

Mesmo sendo uma crise inédita, estamos projetando futuros cenários; não tentando imaginar, mas 

buscando tatear quais transformações podem ocorrer em nossa indústria do turismo. Nem 

imaginamos as mudanças, mas certamente o turista será cada vez mais o protagonista de suas 

decisões, na busca de experiências mais autênticas, porém mais seguras e com uma interação ainda 

mais engajada em todas as etapas de sua viagem. 

 

Estamos trabalhando nestas mudanças e fazendo adaptações para garantir a competitividade, 

lembrando que mais do que adaptações de gestão serão importantes aquelas que irão entender e 

atender às necessidades dos turistas. Isso está diretamente relacionado à imagem da nossa cidade. 

Por isso, nosso plano integrado passa ainda mais segurança, transmite valores reais e demonstra 

nossa dedicação às respostas rápidas e precisas ao consumidor final, nossos visitantes. 
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METAS 
 

1. Orientar o desenvolvimento compartilhado do turismo local; 
 

2. Promover diálogo entre autoridades públicas e empresários para minimizar impactos e 

garantir a sobrevivência de empresas, empregos e a recuperação do setor; 
 

3. Difundir a exigência de atitudes sustentáveis, pois o turista buscará destinos aonde o 

respeito ao meio ambiente se traduzirá em mais segurança sanitária em todos os aspectos 

(meios de hospedagem, alimentação, natureza, respeito à cultura local, dentre outros); 
 

4. Aperfeiçoar o uso dos recursos materiais e financeiros, e empregar bem os recursos 

humanos nas distintas áreas do setor turístico; 
 

5. Fornecer dados, informações e elementos aos segmentos envolvidos (como a iniciativa 

privada), para que favoreçam a integração e a coordenação de ações entre eles, a fim de 

reduzir ou eliminar entraves e barreiras à atividade turística da cidade; 
 

6. Estimular e favorecer outras atividades complementares àquelas da cadeia produtiva do 

turismo, a fim de possibilitar a inclusão social e econômica, com o consequente 

desenvolvimento sustentável desejado; 
 

7. Avaliar a conjuntura turística e propor a adoção de medidas, visando uma melhor 

adequação da oferta turística à demanda, num sistema de indicadores mensuráveis de 

desempenho, competitividade e sustentabilidade, visando a avaliação do desenvolvimento 

das atividades turísticas; 
 

8. Favorecer o crescimento da atividade empresarial ligada às atividades turísticas, com a 

formação de parcerias; 
 

9. Recuperar e conservar os valores culturais e do patrimônio histórico e natural. 

 
LINHAS DE AÇÃO  

 

1. Promover a recuperação do turismo de eventos e negócios; 
 

2. Criar um comitê da crise para monitorar diariamente o cenário e que, objetivamente, auxilie 

e apoie as empresas para a manutenção de empregos e o enfrentamento da crise, divulgando 

recomendações e orientações que ajudem a entender os tipos de medidas que podem ser 

tomadas; 
 

3. Implementar ações para a divulgação do destino turístico de Foz do Iguaçu, na mídia 

especializada, com o intuito de manter o mercado turístico permanentemente atualizado no 

que se refere à oferta turística local, dentro de um Plano Operativo de Marketing Digital, 

campanha de publicidade digital, geração e monitoramento de conteúdo para a internet 

com o fortalecimento de Portal e das redes sociais;  
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4. Criar incentivos para atração de novos investimentos, através de isenção ou redução de 

impostos municipais; 
 

5. Desenvolver ações em parceria com o trade – ações próprias e de calendário, voltadas ao 

público final, agências de viagens e operadoras de turismo, inclusive do segmento MICE 

(Meetings, Incentives, Congress, Events); 
 

6. Abrir espaços para atividades turísticas vinculadas ao patrimônio socioambiental, atraindo 

um novo perfil de visitante, fortalecendo atividades econômicas fundamentais para a 

cidade, possibilitando o aumento e a permanência do turista na cidade; 
 

7. Unir todos os órgãos do turismo: Fundo Iguaçu, Contur, Convention Bureau, Foztrans; 
 

8. Negociar junto às entidades a revisão dos valores das entradas dos parques; 
 

9. Apoiar projetos de infraestrutura para o Turismo, priorizando a execução de obras para 

melhoria de acesso aos destinos e atrativos turísticos; 
 

10. Apoiar o Observatório do Turismo para viabilizar o retorno das pesquisas de demanda 

turística, quantitativa e qualitativa em parceria com estruturas existentes; 
 

11. Melhor a infraestrutura de acesso aos atrativos da região turística; 
 

12. Implantar Escola Técnica Profissionalizante (hotel escola), para o segmento turístico, para 

realização de cursos técnicos. 

 

LINHAS DE AÇÃO ASSOCIADAS 
 

• PEDREIRAS  
Transformar as pedreiras em espaços culturais para realização de eventos de pequeno, médio e 

grande porte.   

 

• EVENTOS  
Criar incentivos para atração e captação de eventos nacionais e internacionais, criar imagem de 

Foz do Iguaçu Carbono Zero, repaginar os eventos existentes, criar novos eventos públicos ou em 

parceria com a iniciativa privada em períodos de baixa temporada.  

 

• CIRCUITO DE TURISMO RURAL  
Fortalecer o Turismo Sustentável e de base comunitária. Desenvolver as potencialidades 

históricas, culturais e étnicas das propriedades rurais, envolvendo os agricultores com a atividade 

turística e gerando mais empregos e renda nas localidades rurais do município.  
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• SECRETARIA DE TURISMO COMO ENTIDADE TÉCNICA E ORDENADORA DO TURISMO  
Dispor de conhecimentos, dados e informações e estruturadas acessíveis por meio de sistemas que 

facilitem a gestão corporativa e prestem apoio aos processos de decisão. 

 

• TRAZER VIABILIDADE POLÍTICA PARA O TURISMO  
Desenvolver, de forma articulada com as diversas instâncias dos governos, iniciativas estruturantes 

visando à geração de emprego, renda e bem-estar social através do desenvolvimento do turismo. 

 

• CIRCUITO E FESTIVAL GASTRONÔMICO DO DESTINO IGUAÇU  
Desenvolver um circuito gastronômico nos bares, restaurantes e lanchonetes de Foz do Iguaçu, e 

fortalecer o segmento através de um Festival Gastronômico Cultural.  

 

• RODOVIÁRIA  
Revitalização da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. 

 

• PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, COM EQUILÍBRIO E 

SUSTENTABILIDADE 
Desenvolver e fomentar iniciativas para incrementar a atividade turística na região por meio de 

articulação com entidades públicas e privadas, visando melhorar da qualidade da infraestrutura e 

dos serviços oferecidos promovendo o desenvolvimento sustentável e o respeito a nossos ativos 

ambientais. 

 

• AUMENTAR A ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E PARA AUMENTO DA PERMANÊNCIA DO 

TURISTA  
Contar com processos de gestão e infraestrutura tecnológica adequada ao fomento, 

desenvolvimento da imagem de Foz do Iguaçu e do aumento número dias de permanência dos 

visitantes do Destino Iguaçu. 

 

• CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO (RODOVIÁRIA) 
Integrar na “Nova Planta Urbana” da cidade uma nova estrutura para a Rodoviária de Foz do 

Iguaçu, facilitando a acessibilidade e qualificando os serviços de transporte público no município, 

além de disponibilizar um novo equipamento turístico. 

 

• SELO MARAVILHAS DO BRASIL  
Criação de um selo de qualidade para atrativos e empreendimentos turísticos.  

 

• TEATRO MUNICIPAL 
Revitalização do Teatro Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

• INTERPRETAÇÃO HISTÓRICO CULTURAL  
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Criar um Inventário do Patrimônio Imaterial de Foz do Iguaçu e criação de um roteiro histórico 

cultural, através de placas interpretativas.  abrangendo as expressões culturais e as tradições que 

preservamos em respeito nossa à ancestralidade, para as gerações futuras: os saberes, os modos de 

fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, e 

outras tradições. 

 

• MUSEU DO CENTENÁRIO – MUSEU DA CULTURA GUARANI  
Criação de um museu com intuito de resgatar a história iguaçuense e fortalecer a cultura local.  

 

• PLANO DE CARREIRA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO  
Criar o Plano de Cargos e Salários do Grupo Ocupacional Turismo, incentivo ao Estudo e a Melhor 

Qualidade de Trabalho.  

 

• CRV E PORTAL  
Criar um CRV e um Portal na Entrada da cidade.  

 

• LINHA TURÍSTICA  
Criar uma linha turística, passando pelos atrativos turísticos.  

 

• VIABILIZAR A CRIAÇÃO DE CICLOVIAS E ROTAS DE BICICLETAS NOS BAIRROS DO 

MUNICÍPIO 
Implantar ciclovias que conduzam aos pontos turísticos, inserindo o circuito ciclístico “Pedale por 

Foz do Iguaçu”. Incentivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade reduzindo o fluxo de 

veículos nas ruas da cidade e estimular a utilização de transporte ecologicamente correto.  

 

• PADRONIZAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TURÍSTICA 
Informar aos visitantes e turistas e diminuir a poluição visual das placas de trânsito e prestar 

melhores informações aos motoristas e pedestres. 

 

• CRIAR NOVOS ATRATIVOS TURÍSTICOS PÚBLICOS 
Ampliar os locais de visitação turística ou local, como parques ambientais.  

 

• FIDELIZAR A MARCA FOZ DESTINO DO MUNDO COMO UM PRODUTO DE EXCELÊNCIA 
Valorizar as ações que agregam valor à marca turística e investir na divulgação e promoção dos 

atrativos do destino.  

 

• INSERIR A DISCIPLINA TURISMO NA GRADE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 
Preparar os alunos para a educação turística, que resulta na hospitalidade e pertencimento local, 

valorizando o visitante e turista.  
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• QUALIFICAR O ATENDIMENTO AO TURISTA 
Oferecer conhecimento e excelência aos serviços envolvidos nos meios de hospedagens, 

alimentação, atrativos turísticos, comércio e transporte público e demais segmentos ligados ao 

turismo. 

 

• DISPONIBILIZAR INTERNET GRATUITA EM ESPAÇOS PÚBLICOS 
Implantar rede wi-fi aberta em espaços públicos, estimulando o convívio social, a democratização 

digital e a interação comunitária. 

 

• AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO TURÍSTICO 
Criar e difundir aplicativos para celulares e computadores para a divulgação da cidade e dos seus 

potenciais turísticos, históricos, culturais, naturais e ambientais de forma universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                                                                      Dr. Ranieri  e Dra. Leila 

 
 

44 

ESPORTE, LAZER E CULTURA 

 
 

PARA AVANÇAR É PRECISO BUSCAR O ESSENCIAL! Vamos vivenciar o Esporte Lazer e 

Cultura como uma das forças motrizes do ser humano, e por que não, como um dos elementos 

chave para a vida em sociedade e interpretar de que forma essa tríade deve ser abordada e 

desenvolvida nas mais diferentes fases da vida de cada cidadão. 

 

Se trata de uma ideia transversal no tempo e no espaço, podendo ser perfeitamente visualizada no 

hoje ou no amanhã, não somente pelas ações do Governo Municipal, mas também dos cidadãos. 

 

O PONTO FOCAL É O SER HUMANO, o indivíduo, e para Governo Municipal, o cidadão, no 

exercício do seu pleno direito – o acesso ao Esporte Lazer e Cultura. A caminhada é saudável, a 

direção é clara e o percurso é seguro. Só precisamos de vontade, tempo e da sua companhia. 

VENHA CONOSCO! 

 

METAS 
 

1. Democratizar a prática do esporte e dar ênfase às atividades para potencializar as vocações 

locais; 
 

2. Apoiar os jogos escolares e incentivar o desenvolvimento de programas dedicados à 

descoberta, treinamento e crescimento dos atletas de alto rendimento esportivos e 

incentivar projetos e atividades no contraturno escolar; 
 

3. Apoiar as Associações de Moradores, ONGs e a outros organismos, que tenham como 

objetivo a inclusão e promoção social através do esporte, lazer e cultura, promovendo 

parcerias e dando todo o suporte necessário para o desenvolvimento do projeto; 
 

4. Incentivar a iniciação de esportes olímpicos, propiciando o envolvimento das crianças, 

adolescentes e jovens no ambiente esportivo que possa resultar, inclusive, na descoberta 

de novos talentos; 
 

5. Buscar a reversão do quadro de injustiça social, reconhecendo e tratando o esporte e o lazer 

como direitos sociais de todos os cidadãos; 

 

6. Democratizar o acesso de todos às políticas públicas de esporte, lazer e cultura, garantindo 

a participação dos cidadãos na gestão destas políticas; 
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7. Apoiar e facilitar a vinda de grandes eventos esportivos de alto rendimento, a fim de 

fomentar a prática das modalidades e o turismo; 
 

8. Trabalhar com a transversalidade entre a cultura, o esporte, lazer e turismo e proteção ao 

meio ambiente; 
 

9. Valorizar do esporte, o lazer e a cultura como dimensões da vida de todo cidadão, com 

possibilidades de transformação sociocultural e histórica e de inclusão dos sujeitos de todas 

as idades, gêneros, etnias, deficiências e camadas sociais às oportunidades cotidianas de 

suas vivências; 
 

10. Democratizar e dar transparência aos processos decisórios, assegurando a participação 

social nas instâncias deliberativas da política cultural; 
 

11. Fortalecer as políticas culturais visando a democratização do acesso e garantia ao exercício 

do direito à cultura; 
 

12. Alavancar e ofertar a cidade para sediar jogos olímpicos nacionais e interacionais, já que 

Foz do Iguaçu é um ponto modal em função do apelo ambiental, dos amplos espaços 

integrados à natureza e pela possibilidade de expandir o eixo de grandes eventos 

esportivos; 
 

13. Fortalecer as diferentes raízes culturais presentes na cidade, por considerar que são a base 

de tudo, o alicerce de uma cultura. São os tijolos da construção histórica cultural de um 

povo. 

 

LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Reestruturar as áreas esportivas para que o Município se torne um centro de referência para 

sediar eventos em nível estadual, nacional e internacional, com a participação de entidades 

esportivas do Município, e financiamento de empresas Públicas e Privadas; 
 

2. Viabilizar a implantação de centros de convivência de idosos, para promover a 

socialização, ofertar momentos de lazer, estimular a atividade física e busca de novos 

conhecimentos. Um local onde os idosos poderão receber a atenção e os cuidados devidos; 
 

3. Possibilitar a prática de atividades físicas e recreativas para a terceira idade em centros 

esportivos e praças estruturadas para esse meio; 
 

4. Estabelecer parcerias com as associações de bairros e entidades esportiva, para manutenção 

e conservação de praças, quadras e campos de futebol; 
 

5. Propiciar a iniciação esportiva para crianças e adolescentes, fomentar campeonatos 

esportivos de iniciação esportiva e de alto rendimento; 
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6. Divulgar os benefícios da atividade física na promoção do bem-estar e da saúde da 

população, orientando-a através de diversos tipos de mídia e de eventos interativos; 
 

7. Implantar o Programa de Ginástica Laboral para a prática de atividades físicas a fim de 

prevenir doenças relacionadas ao trabalho, melhorar a qualidade de vida e a manutenção 

da saúde; 
 

8. Apoiar associações e ligas desportivas na realização de atividades de iniciação esportiva e 

de campeonatos esportivos em campos e quadras municipais, contribuindo para a inclusão 

social;  
 

9. Realizar e apoiar campeonatos esportivos locais e regionais e competições de futsal, 

handebol, vôlei, basquete, lutas, natação e atletismo e investir nas categorias de esporte 

especializado e amador; 
 

10. Implantar atividades de iniciação esportiva para crianças e adolescentes através dos Centro 

Escola Bairro; 
 

11. Implantar atividades de iniciação esportiva e alto rendimento por meio da Piscina Olímpica 

e da Pista de Atletismo; 
 

12. Promover atividades de esportes com modalidades tradicionalmente consolidadas 

(atletismo, basquete, futebol, vôlei) e artes marciais incluindo as de identidade cultural; 
 

13. Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para 

a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros, com atenção 

especial aos idosos; 
 

14. Criar parcerias com as Faculdades e Universidades para que possam fornecer os 

acadêmicos que acompanhem as atividades; 
 

15. Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de quadras 

desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, ciclovias, pista para 

caminhada, dentre outras; 
 

16. Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir 

equipamentos adequados; 
 

17. Recuperar e dar manutenção e estrutura aos campos de futebol e quadras poliesportivas 

existentes e criação de outros espaços nos bairros; 
 

18. Promover o conceito de “Bem Viver” no espaço urbano como perspectiva enriquecedora 

da sustentabilidade, dando ênfase para ações conjuntas entre o esporte, o lazer e a cultura; 
 

19. Divulgar o Espaço das Américas como ponto estratégico para escaladores, construído com 

rochas de basalto e pode atrair tanto escaladores iniciantes, como mais experientes; 
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20. Divulgar os esportes radicais e eco esporte sustentável. Foz do Iguaçu é internacionalmente 

conhecida pelas Cataratas do Iguaçu, mas o que muita gente não sabe é que é possível 

escalar no canyon do rio, numa parede de basalto cheia de diedros, regletes e arestas, além 

de uma boa inclinação. Ao todo, são nove setores de escalada. Todavia, a prática do esporte 

no local apenas pode ser realizada quando acompanhada de pessoas autorizadas; 
 

21. Apoiar e facilitar a vinda de grandes eventos esportivos de alto rendimento, a fim de 

fomentar a prática das modalidades e o turismo; 
 

22. Divulgar Foz do Iguaçu como uma das mais belas vistas para quem deseja saltar de 

paraquedas. Durante a experiência contempla-se não apenas a gigante Usina Hidroelétrica 

de Itaipu, mas também se tem uma vista privilegiada das cidades-irmãs Foz do Iguaçu e 

Ciudad del Este, no Paraguai; 
 

23. Planejar espaços de estruturas oficiais para receber os eventos esportivos, em parcerias 

com os setores público e privado. Esse setor movimenta a economia da cidade e gera 

centenas de empregos durante a realização dos jogos. Os torcedores das seleções 

aproveitam Foz do Iguaçu também como destino turístico, pois já possuímos uma 

infraestrutura hoteleira adequada à realização de eventos internacionais; 
 

24. Adequar toda a infraestrutura para realização de eventos de caminhadas, circuitos e 

corridas de rua, meia maratonas e maratonas, locais, nacionais e internacionais. Esse 

calendário de eventos vai aumentar significativamente, atraindo moradores, turistas, 

atletas e novatos para a prática esportiva, e com isso, também aproveitar a oportunidade 

para divulgar e fomentar o turismo de Foz do Iguaçu; 
 

25. Favorecer a promoção de esportes aquáticos como a Canoagem no Canal Itaipu que conta 

com obstáculos artificiais e naturais, e é considerado pela Federação Internacional de 

Canoagem como um dos dez melhores circuitos do mundo para receber campeonatos 

internacionais; 
 

26. Promover os Jogos Internacionais da Natureza, com o objetivo de fortalecer o turismo de 

natureza sustentável, as atividades esportivas e valorizar a cultura e a gastronomia locais. 

Vamos utilizar o esporte para promover ações de caráter socioambiental e socioeconômico, 

para valorizar os aspectos ambientais de preservação e conservação ao mesmo tempo em 

que amplia as atividades econômicas que geram renda e riqueza na cidade; 
 

27. Transformar a cidade num grande polo de competições, ampliar o número de atletas de alto 

rendimento e promover a melhoria da qualidade de vida da população; 
 

28. Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio 

cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o 

presente; 
 

29. Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável para 

a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz social; 
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30. Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos centros culturais da cidade, 

incluindo novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso 

desenvolvimento tecnológico do mundo atual; 
 

31. Valorizar a pluralidade das manifestações da cultura corporal, como recurso valioso para 

integração entre pessoas de diferentes grupos sociais e étnicos; 
 

32. Criar o projeto CINEMA NA PRAÇA, que disponibiliza uma tela de cinema nas praças da 

cidade; 
 

33. Criar um CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 
 

34. Criar CALENDÁRIO PARA A FESTA DAS NAÇÕES - artesanato, turismo e cultura de 

Foz do Iguaçu. 
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SEGURANÇA CIDADÃ – PMSCFI 

 
 

A Segurança é integrante de um conjunto de necessidades percebidas pela população, que tende a 

absorver os impactos da disfuncionalidade de outros setores. Observa-se assim a necessidade de 

gestão abrangente, conjunta e cooperativa com o Governo Federal e Estadual no papel principal 

da prevenção e combate a violência pelas políticas públicas e sociais. Observa-se que recai a 

responsabilidade principal sobre o município por se tratar de órgão viabilizador e cooperativo 

municipal e local, em ações “oficiais de segurança”. 

 

Como instituição de segurança pública, deve possuir estrutura própria e adequada para execução 

de sua atividade fim, bem como estar equipada adequadamente para garantir inicialmente a 

segurança e integridade física de seus colaboradores e com equipamentos individuais de 

segurança, viaturas, armamento e outros necessários para atuação e atendimento ao público. 

 

De acordo com a necessidade do município de Foz do Iguaçu o Plano de SEGURANÇA CIDADÃ 

visa nortear as ações da Gestão Municipal no enfrentamento da violência no âmbito local com a 

participação das comunidades evidenciando a construção de uma cultura de prevenção à violência 

e melhoramento da qualidade de vida dos Iguaçuenses.  

 

Para suprir as necessidades da segurança pública vivenciados pelos munícipes, tem que haver a 

atuação no conjunto básico de necessidades principais com o envolvimento das mais diversas 

infraestruturas sociais e urbanas, de utilidade pública, civis e comunitárias, pois Foz do Iguaçu, 

enquanto cidade polo e fronteiriça, a atuação deve estar voltada a identificar e mitigar os crimes 

contra a vida e o patrimônio da população. Com a elaboração de diagnóstico participativo 

situacional por “regiões” adequado a realidade “in loco”, aplica-se as medidas cabíveis de análise, 

esforços e resultados.  

 

A atuação básica e contínua da Segurança Pública Municipal com outros órgãos, deve ser tão 

natural quanto a necessidade de resolução de problemas, deve viabilizar a gestão de conflitos, 

evidenciar o respeito, a promoção e garantia dos direitos fundamentais dos munícipes. Pela atuação 

direta da segurança no mais básico PATRULHAMENTO OSTENCIVO FARDADO em vias e 

áreas públicas, na preservação dos patrimônios naturais e culturais, na fiscalização de outros 

espaços de circulação pública com praças e jardins, no MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

dentre outros a fim de viabilizar ambientes seguros e a sensação de segurança, ou indiretamente 

com outros órgãos mediante PROJETOS.  

 

O uso de tecnologia com base em conceitos de “Cidades Inteligentes”, nos remetem a necessidade 

de potencializar a utilização da segurança eletrônica. Algumas características do segmento tais 

como a economia e eficiência, melhoram a qualidade do serviço de segurança prestado.  
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METAS 
 

1. Estimular a formulação de programas e projetos de prevenção e enfrentamento da violência 

mais adequados à realidade local em conjunto com os mais diversos setores e atores; 
 

2. Definir as ações prioritárias de Convivência e Segurança Cidadã na região a partir do 

diagnóstico e índices já levantados; 
 

3. Garantir maior legitimidade das ações a serem desenvolvidas, ao promover o envolvimento 

da comunidade local em todo o processo de planejamento, desenvolvimento e 

implementação das ações; 
 

4. Contribuir com o empoderamento das comunidades envolvidas para lidar com as questões 

ligadas à Convivência e Segurança Cidadã no território; 
 

5. Potencializar a participação de múltiplos atores sociais (lideranças comunitárias, sociedade 

civil organizada, governos municipais, estaduais e federal; e dos três poderes: legislativo, 

executivo e judiciário), estimulando, assim o trabalho intersetorial; 
 

6. Identificar os projetos e as iniciativas para o fortalecimento das capacidades institucionais 

na gestão da Convivência e Segurança Cidadã; 
 

7. Definir as contribuições de cada instituição que trabalha com segurança e da sociedade 

civil no processo participativo de prevenção e enfrentamento da violência e da 

criminalidade; 
 

8. Fortalecer as autoridades locais na gestão da Convivência e Segurança Cidadã e Justiça; 
 

9. Otimizar e priorizar os recursos e esforços da Gestão Pública e da sociedade civil; 
 

10. Desenvolver a cultura do cidadão, em dar importância à sua própria segurança, mediante 

sua participação em apontar os problemas e soluções, apresentar meios de prevenir e 

resolver as questões de insegurança do seu próprio território; 
 

11. Incentivar a participação integral dos cidadãos que residem, trabalham, que conhecem o 

lugar para assessoramento da equipe técnica numa atuação conjunta buscando prevenção, 

que tende a facilitar as ações repressivas; 
 

12. Ampliar as ações com base no Diagnóstico Participativo do Estado, sociedade, setor 

privado, Associações de Moradores, Lideranças Religiosas, Conselhos Comunitários, 

Conselhos de Segurança, Conselhos de Saúde, dentre outros, assimilando o senso comum 

de responsabilidade própria pela prevenção da violência; 
 

13. Revisar os quadros efetivos dos agentes da Guarda Municipal e a possível contratação 

através de concurso público de novos agentes.  
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LINHAS DE AÇÃO  
 

1. Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente, 

participativa, visando garantir qualidade de vida em Foz do Iguaçu; 
 

2. Aperfeiçoar as políticas de trânsito e transporte do Município, incluindo a fiscalização das 

concessões de transporte coletivo e de turismo com estudo permanente para a fixação de 

tarifas, fiscalização de transporte escolar, de cargas, dentre outros; 
 

3. Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com representantes 

da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais; 
 

4. Colaborar, como parte de ação conjunta, com o Poder Judiciário, Ministério Público, 

Polícias Civil e Militar, DETRAN, Policias Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Rodoviária Estadual, Forças Armadas, Corpo de Bombeiro Militar e as entidades 

governamentais ou não, que tenham atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com 

a segurança pública;  
 

5. Desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão, articulando e 

integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a 

capacidade de defesa da população;  
 

6. Planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da comunidade, dentro 

de seus limites de competência;  
 

7. Assessorar o Prefeito Municipal e demais Secretários Municipais nos assuntos pertinentes 

à segurança;  
 

8. Desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou indiretamente relacionadas 

com as questões de segurança pública, com vistas a proporcionar melhores condições de 

controle, prevenção e/ou enfrentamento da criminalidade;  
 

9. Promover seminários, eventos, cursos, oficinas, palestras e fóruns com a participação de 

segmentos representativos e especializados da sociedade organizada, objetivando despertar 

a conscientização da população sobre a necessidade de adoção de medidas de autoproteção;  
 

10. Colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício 

do poder de polícia administrativa do Município; promover cursos, oficinas, seminários e 

encontros; 
 

11. Reestruturar o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, visando uma atuação 

mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e controle de trânsito; 
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12. Monitorar o trabalho dentro da Lei vigente sobre o serviço de transporte remunerado 

privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais, no Município de Foz 

do Iguaçu, visando uma lei justa e condizente com a natureza do serviço prestado, sem que 

isso interfira no transporte executivo coorporativo, já que prezamos por um 

desenvolvimento compartilhado do turismo em nossa cidade; 
 

13. Fortalecer a estrutura Segurança Pública Municipal incorporando em sua prática a 

gestão/monitoramento dos planos de segurança local e setorial através do uso de plano de 

metas e de indicadores de avaliação; 
 

14. Reativar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a participação da sociedade; 
 

15. Promover a pesquisa e a inclusão das tecnologias aplicadas à redução da criminalidade, 

visando o entendimento mais apurado do fenômeno da violência/criminalidade. 

 
LINHAS DE AÇÃO ASSOCIADAS 

 

• PREVENÇÃO E CONTROLE DE DELITOS 
Na busca pelo controle de delitos em nível local, pode-se pensar em ações de prevenção, como: 

projetos de inserção no mercado de trabalho ou atividades esportivas e culturais para famílias ou 

grupos em vulnerabilidade social; ações de desarmamento; fiscalização das fronteiras para impedir 

o tráfico de drogas e armas; ações para coibir corrupção; lavagem de dinheiro; recebimento de 

propinas; tráfico de pessoas; roubo de cargas; além de projetos para apoiar pessoas que desejam 

se desvincular de grupos ou organizações criminosas. 

 

• PRIORIZAÇÃO DAS ÁREAS  
Reunião ampliada para definições das áreas de intervenção prioritárias sendo pelo menos uma área 

para cada um eixo. 
 

• FORTALECIMENTO DA COESÃO SOCIAL 
Refere-se à presença dos mecanismos de inclusão social (emprego, educação, políticas de 

equidade, bem-estar e proteção social) e aos comportamentos dos cidadãos (confiança nas 

instituições, capital social, pertencimento, solidariedade, aceitação de normas de convivência e 

participação deliberativa nos espaços públicos coletivos). 
 

• REDUÇÃO DE FATORES DE RISCO 
Está relacionada aos fatores que contribuem para aumentar as chances das pessoas de se tornarem 

vítimas ou agentes da violência, tais como: vulnerabilidade social, porte e uso de armas, venda e 

consumo de drogas ou álcool, entre outros. 
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• PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA INTERGERAÇÕES E CONTRA A MULHER 
Políticas para proteger crianças, jovens, idosos e mulheres contra a violência, buscando o 

fortalecimento das políticas e dos equipamentos públicos já existentes que realizam prevenção, 

proteção e enfrentamento relativos à violência intergeracional e contra a mulher. 
 

• CONTEXTOS SOCIO URBANOS SEGUROS 
Criação de espaços seguros que têm como objetivo melhorar a segurança nas áreas públicas 

urbanas, buscando a participação da comunidade em seu planejamento, criação ou recuperação e 

até mesmo em sua administração.  
 

• EFETIVIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE JUSTIÇA 
Integração dos sistemas de segurança pública e justiça. Projetos nessa área devem buscar o acesso 

à justiça aos cidadãos, assim como garantir infraestrutura de trabalho aos integrantes desse sistema 

e uma melhora na relação entre polícias e comunidades.  
 

• FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
A participação é um elemento central que permite o envolvimento e a apropriação da comunidade 

em todas as etapas de uma iniciativa em Convivência e Segurança Cidadã, fazendo com que a 

sociedade se veja como parte do problema, mas também da solução, o que contribui para a 

sustentabilidade das ações. 
 

• DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS 
O governo local vai ser o catalisador da integração entre as políticas públicas existentes, o sistema 

de Justiça, a Segurança Pública e os cidadãos. Assim, a geração de condições de governabilidade 

que favoreçam a construção e a eficiência das capacidades institucionais de gestão local é muito 

importante, isso pode ocorrer por meio de capacitação, treinamento, cursos entre outras ações. 
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PREFEITO 
DR. RANIERI ALBERTON MARCHIORO 
 

→ Militar da reserva do Exército Brasileiro. 

→ Graduado em Odontologia, com Especialização 

em Prótese Dentária e Implantodontia. 

→ Mestre em Odontologia. 

→ Doutorando em Ciências Políticas. 

→ Atua como Cirurgião Dentista no Instituto 

Premiere Odonto Medicina. 

→ Atua como Professor dos Cursos de Pós 

Graduação em Cirurgião Dentista. 

→ Atua como Consultor Científico e Palestrante 

Nacional e Internacional. 
 

VICE PREFEITA 
DRA. LEILA REGINA YOUSSEF THAUMATURGO 
 

→ Arquiteta e Urbanista com Especialização em 

Gestão Política, Estratégia e Planejamento em 

Cidades de Fronteira. 

→ Mestre em Ciências Ambientais e Doutora em 

Planejamento Urbano e Regional. 

→ Atua como arquiteta, atua na área desde 1.983 

com trabalhos executados em vários estados do 

Brasil como também no Paraguai, Líbano e 

Portugal. 

→ Atua como Professora, leciona desde 2.006 no 

Curso de Graduação da Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 

Ambiental e na Pós-Graduação da Engenharia 

Civil e arquitetura e Urbanismo. 
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Estamos oferendo uma nova visão de gestão. Uma administração 

que trabalha para todos, sem excluídos nem privilegiados. Um 

modelo de gestão moderna e transparente, direcionado para o 

desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população.  

 

Representamos a consolidação deste novo tempo que reflete 

simultaneamente nosso pragmatismo e idealismo com objetivos e 

projetos ousados, aptidão e enredamento que impetrarão uma 

administração mais dedicada e competente em prol de nosso povo.  

 

Nós somos a mudança! Essa mudança vai acontecer de dentro para 

fora, cortando os privilégios, abusos e regalias públicas. Porque o 

dinheiro público é do povo e estará a serviço do cidadão. Vamos 

trabalhar intensamente para construir, durante os próximos anos, a 

Foz do Iguaçu do futuro, uma cidade cada dia melhor para se viver, 

que você volte a sorrir e... 

 

 

Apaixone-se por Foz do Iguaçu! 


