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01. Apresentação 
 

Princípios gerais 

 

Nos últimos 08 anos, a cidade de Foz do Iguaçu foi vítima de um desmonte. A 

imagem da cidade no país está abalada por escândalos e prisões de altos 

membros da hierarquia municipal. No dizer do Ministério Público Federal, uma 

“organização criminosa” se apropriou da Prefeitura visando, unicamente, 

benefícios próprios e desvios de recursos, estabelecendo o caos em todos os 

setores. O desmonte provocado pela quadrilha levou à cidade de Foz do Iguaçu 

a perder capacidade de desenvolvimento em todas as áreas. 

Na saúde, os custos chegam a 35% do orçamento municipal, mas a qualidade 

dos serviços caiu brutalmente. As equipes de saúde da família cobrem menos de 

60% da população, as filas para consultas com especialistas chegam a quase 30 

mil pessoas, as unidades de urgência e emergência estão sempre lotadas, o 

município passa pela terceira epidemia de dengue seguida, os custos do hospital 

municipal estão 3 vezes acima do que eram quando foi construído e a péssima 

logística da Secretaria de Saúde faz com que faltem insumos para cirurgias e 

medicamentos básicos nas unidades de saúde. 

Na educação, a cidade que já esteve entre as melhores do Brasil nas séries 

iniciais, perdeu liderança conquistada pelo Prefeito Paulo Mac Donald entre os 

anos de 2005 e 2012. A educação infantil foi esquecida, várias creches foram 

abandonadas e terão que ser reconstruídas. Crianças e mães tiveram turnos 

reduzidos ou eliminados causando transtornos imensuráveis em suas vidas e das 

suas famílias.  

Na economia, a cidade perdeu capacidade de gerar empregos e se desenvolver. 

Empresários e trabalhadores sofrem com a lentidão da Prefeitura para aprovar 

projetos e conceder alvarás. Leva-se mais de 30 dias para abrir uma empresa e 

o setor de licenciamento ambiental imobilizou os grandes projetos na burocracia 

e na má vontade dos gestores. O setor turístico, principal propulsor da economia 
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local, não recebeu o empenho necessário na divulgação e consolidação de Foz 

do Iguaçu como grande destino turístico. 

Os servidores públicos de carreiras foram deixados à deriva. Trabalham 

sobrecarregados pela falta de planejamento dos gestores e pela nomeação 

indiscriminada de pessoas despreparadas e cabos eleitorais. 

O plano de governo da coligação “Quem ama, cuida” foi concebido para recolocar 

Foz do Iguaçu no lugar de destaque e prestígio que a cidade merece no cenário 

nacional e internacional. Vamos construir uma cidade humana, inteligente, 

criativa e sustentável. Paulo Mac Donald já transformou esta cidade uma vez e 

vai fazer isso de novo! 

 
 
02. SAÚDE 
 
 
O sistema de saúde de Foz do Iguaçu deve ser reorganizado para que a proteção 

sanitária da cidade garanta o bem estar da população local e dos turistas. O foco 

das ações deve ser a ampliação da capacidade de resposta à uma possível 

segunda onda de COVID-19 ou outras infecções respiratórias, além da necessária 

e urgente eliminação das sucessivas epidemias de dengue. Esta reorganização 

deve ser feita a partir da rede de atenção primária com a ampliação da sua 

resolutividade, para reduzir custos na atenção especializada, na rede de urgência 

e emergência e na atenção hospitalar.  

 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  

 

a. Criação de um centro médico de especialidades e diagnósticos integrado – 

num mesmo local consultas com especialistas e realização de exames para 

possibilitar maior resolutividade e agilidade. 

b. Ampliar a cobertura da estratégia saúde da família (ESF) para 75% da 

população, garantindo maior e melhor acesso às medidas de promoção e 

prevenção à saúde.  

c. Ampliar as ações de atenção materno-infantil das gestantes, puérperas e 

crianças de 0 a 2 anos.  
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d. Ampliar o atendimento da atenção primária em saúde (APS) para hipertensos 

e diabéticos. 

e. Ampliar a resolutividade e agilidade da atenção especializada por meio da 

criação de um de um Centro Clínico com oferta de especialidades médicas e 

diagnósticos integrado. 

f. Recuperar a capacidade de resolução e a eficiência do Hospital Municipal Padre 

Germano Lauck, assegurando condições técnica, operacionais e financeiras para 

seu funcionamento.  

g. Ampliar a eficiência dos níveis de atenção por meio da reformulação integral 

dos fluxos de consultas na atenção primária, consultas com especialistas e 

realização de exames.  

h. Ampliar os investimentos em tecnologia da informação de modo a eliminar os 
prontuários físicos em papel, aumentar o controle e reduzir os custos de 
aquisição, armazenagem e distribuição de materiais e medicamentos. 
 
i. Integração dos níveis de atenção à saúde através do matriciamento das equipes 
de saúde da família por especialistas, criação de protocolos e redes de cuidado. 
 
j. Reordenação e redimensionamento do sistema pré-hospitalar de urgência e 
emergência: UPAs, SAMU e SIATE para possibilitar atendimentos no tempo certo 
de acordo com gravidade de cada situação. 
 
k. Reformulação da logística de suprimentos de modo a não faltar insumos 
básicos e ainda conseguir redução nos custos. 
 
 
 
03. EDUCAÇÃO 
 
 
Educação de qualidade e em tempo integral. É a grande meta que pretendemos 

atingir nos próximos quatro anos de gestão.  

Para que isso ocorra, vamos universalizar o atendimento às crianças de 04 e 05 

anos na educação infantil e recuperar a qualidade do ensino fundamental (1º ao 

5º ano) e suas modalidades (Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos).   

Para elevarmos o padrão de qualidade educacional, vamos investir na 

manutenção, ampliação, reforma e construção de escolas, vamos garantir a 

oferta dos melhores materiais didáticos disponíveis e vamos ampliar a qualidade 
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da alimentação escolar, inclusive com atendimento às especificidades nutricionais 

dos alunos de toda a rede municipal.  

Também investiremos significativamente na valorização dos profissionais de 

educação, incluindo a melhoria das condições do ambiente de trabalho e a 

gratificação por resultados alcançados.  

 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  

 

a. Revisão geral de contratos: Limpeza; Alimentação Escolar; Xerox. 

b. PEDAGÓGICO: Educação Integral e Centro de Convivência Escola-Bairro; 

ampliar o tempo de permanência do aluno sob os cuidados da escola; Requalificar 

o atendimento no Centros de Convivência; Requalificar o espaço escolar; 

Retomar o Programa de Recreação nos Centros de Convivência nas férias. 

c. Educação de Jovens e Adultos: programa para erradicar o analfabetismo na 

cidade de Foz do Iguaçu com a ampliação da EJA; rever o PROJOVEM. 

d. Alfabetização na Idade Certa. 

e. Interação Escola-Família: Ressignificar e ampliar o Programa Construindo a 

Cidadania. 

f. Reorientação Curricular: Divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica; Divulgar e acompanhar as ações e movimentos 

da BNCC. 

g. Valorização e formação dos profissionais da educação: Articular junto as 

instituições de ensino superior, a oferta de mestrado profissional aos professores 

da rede; Preparar profissionais para utilizar as novas tecnologias como recurso 

pedagógico; Disponibilizar softwares, vídeos, apresentações, conteúdos, 

portfólios e entregar aos professores de acordo com a série que atuam; 

Implementar programa de formação dos profissionais da educação sobre 

igualdade de gênero e de raça/cor de combate à discriminação; Implementar 

política de saúde para profissionais da educação; Continuidade dos Seminários 

de Educação para todos os profissionais da educação. Realização de Congresso 

Municipal de Educação; 

h. Política de Incentivo à Leitura 

i. Gestão Democrática: Fortalecimento do Conselho da Escola. 
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j. Aulas Específicas: Rever e ressignificar as aulas específicas implantadas na 
Rede Municipal. 
 
 
04. MOBILIDADE URBANA 
 

O sistema de mobilidade é a plataforma sobre a qual a economia de uma cidade 

se desenvolve. Se o sistema de mobilidade é inteligente, a economia cresce de 

forma ordenada e em ciclos virtuosos. Se o sistema de mobilidade é 

negligenciado, a economia se torna caótica, o trânsito se torna violento, custos 

altíssimos são agregados ao sistema de saúde e o potencial da cidade é jogado 

no lixo.  

 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  

 

1. OBRAS 

a. Implantar a trincheira na BR-277, na interseção de acesso ao bairro Três 

Bandeiras, pela Rua Teodoro Risden.  

b. Implantar a trincheira na BR-277, na interseção entre a Vila Portes e o Jardim 

Jupira.  

c. Implantar a trincheira/viaduto na BR-277, na interseção de acesso ao bairro 

Itaipu A, próximo ao CTG Charrua.  

d. Revitalizar o pavimento das avenidas Costa e Silva, General Meira, República 

Argentina, JK, João Ricieri Maran e Morenitas.  

e. Concluir a implantação das avenidas João Paulo II, Pôr do Sol, Portugal, 

Florianópolis, Gramado, Maceió, Jules Rimet, Felipe Wandscheer, Safira e 

Araucária.  

f. Concluir a implantação da avenida Beira Rio do trecho interrompido até o centro 

de Foz. 

 

2. TRANSPORTE COLETIVO 

a. Implantar o Plano Estratégico do Transporte Coletivo contendo:  
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● mapeamento dos fluxos migratórios de Foz do Iguaçu, de modo que os 
itinerários possam ser planejados a partir da demanda por deslocamento 
pelos usuários; 
  

● modelagem econômico-financeira da tarifa final para o usuário; 
  

● indicadores de monitoramento da eficiência e da qualidade do sistema;  
 

b. Implantar o Centro de Controle Operacional – CCO compartilhado entre 
Secretaria de Planejamento Urbano, Foztrans, Guarda Municipal, SAMU e SIATE 
para ampliar a eficiência e agilidade do sistema de transporte coletivo de modo 
específico e a segurança do sistema de mobilidade de modo geral.  
 
c. Redução dos tempos de percurso dos ônibus de maneira a permitir 
concorrência com outros meios de transporte. 
 
 
 
 
 
05. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO 
 
Para que o turismo continue servindo como mola propulsora do desenvolvimento 

econômico de Foz, é fundamental que a cidade amplie os investimentos em 

infraestrutura previstos no eixo “mobilidade urbana” e faça os investimentos em 

equipamentos públicos de lazer, cultura, saúde, educação e cidadania capazes 

de ampliar o tempo médio de permanência do turista em Foz do Iguaçu.  

Também é emergencial que o ambiente de negócios da cidade se torne mais 

dinâmico, com a redução do tempo médio de abertura de empresas, rapidez na 

análise, aprovação de projetos e concessão de alvarás. É preciso simplificar, 

racionalizar e desburocratizar os procedimentos administrativos das áreas de uso 

e ocupação do solo, licenciamento ambiental e gestão tributária a fim de reduzir 

o “custo Foz do Iguaçu” para empreendedores e trabalhadores. É preciso ser fácil 

e rápido abrir uma empresa em Foz do Iguaçu porque isso amplia a capacidade 

da economia de gerar empregos. Também é preciso priorizar a redução drástica 

da informalidade. 

O setor da logística, segundo maior de Foz do Iguaçu, também precisa ser 

priorizado a partir da articulação, pelo Município, da implantação do novo porto 

seco bimodal ou trimodal.  



 

    

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 
 

 

 

O Município deve, ainda, ser proativo na articulação de investimentos privados 

no corredor turístico e no planejamento de operações urbanas consorciadas para 

superar os vazios urbanos ainda existentes.  

 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  

 

1. AÇÕES INSTITUCIONAIS 

a. Reduzir o tempo médio de abertura de empresas em para menos de 20 dias.  

b. Implantar uma nova estrutura tecnológica para dar agilidade aos processos de 

análise e aprovação de projetos e de licenciamento ambiental.  

c. Terceirizar a gestão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, de modo, a 

transformá-lo num captador de eventos.  

d. Garantir que o sistema único de saúde local tenha total capacidade de dar 

segurança sanitária aos turistas, eliminando a possibilidade de contaminação 

significativa por epidemias respiratórias ou arboviroses (dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela).  

 

2. PROMOÇÃO DO DESTINO 

a. Fortalecer a gestão integrada do turismo e promover campanhas de promoção 

do destino Foz do Iguaçu.  

 

3. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E EQUIPAMENTOS DE 

RESILIÊNCIA URBANA 

a. Renovar e ampliar a sinalização turística da cidade.  

d. Implantar o Programa de Ativação de Vazios Urbanos, ampliando as 

alternativas de lazer, negócios e contemplação em regiões já dotadas de 

infraestrutura urbana.  

e. Implantar o Programa de Operações Urbanas Consorciadas a fim de revitalizar 

a orla dos rios Paraná, Iguaçu e ampliar as alternativas econômicas no ambiente 

urbano já consolidado.  
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f. Implantar as ações e a infraestrutura de drenagem urbana prevista no Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

 
 
06. ESPORTE E LAZER 
 

1. Construir um centro de eventos esportivo multiuso, com capacidade para 12 

mil pessoas e potencial para atrair também eventos artísticos e religiosos – 

ARENA FOZ 

 
2- Resgatar a identidade dos Centros de Convivência Escola Bairro, 
transformando estes espaços na maior ferramenta de inserção de crianças e 
jovens ao esporte. 
 
3- Criação do Conselho do Esporte, sendo que este conselho ficará responsável 
pela definição das regras para distribuição de bolsas de incentivo ao esporte. 
Divulgando e deixando transparente qual atleta recebe estes benefícios. 
 
4- Resgatar os projetos sociais que foram paralisados. Ex: Atletas do Futuro, Viva 
Melhor, Segundo Tempo, Ginástica comunitária, Polos Esportivos, Pé Quente, etc. 
 
5- Incentivo do profissional de educação física nos quadros da SMEL. 
 
6- Incentivar a realização de eventos esportivos em Foz do Iguaçu, resgatando a 
segunda colocação nacional na organização de eventos, obtida em 2012. Com 
isso fomentaremos a economia e o turismo em nossa cidade. 
 
7- Recuperação de espaços esportivos abandonados. 
 
8- Recuperar as academias da terceira idade, ampliando a distribuição delas na 
cidade. Tendo sempre o acompanhamento de profissionais para utilização destas. 
 
9- Priorizar a juventude no incentivo as equipes de rendimento do município. 
 
 
07. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 
 

A política ambiental do município precisa ser transformada de modo que o 

paradigma atual, punitivo e burocrático, seja substituído pelo paradigma do 

desenvolvimento econômico sustentável.  
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A política ambiental do Município, juntamente com a estratégia de saneamento 

básico e gestão de recursos hídricos, quando executadas de forma inteligente, 

reforçam, no mundo todo, o posicionamento de Foz do Iguaçu como “cidade das 

águas” e “cidade sustentável”.  

O setor agrícola também precisa ser compreendido dentro da sua contribuição à 

economia local. Foz do Iguaçu possui uma área agricultável relativamente 

pequena em comparação com outros municípios, mas com grande potencial para 

ampliação da produtividade e da proteção de recursos hídricos.  

 

1. AÇÕES INSTITUCIONAIS 

a. Reorganizar os fluxos administrativos da órgão ambiental municipal a fim de 

que o licenciamento ambiental para empreendimentos hoteleiros, de lazer e 

imobiliários seja ágil, consultivo e inteligente.  

b. Implantar as ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB. 

c. Implantar as ações previstas no Plano Municipal de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – PMGRH. 

d. Ampliar o Programa de Educação Ambiental para construir uma cultura local 

de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. 

e. Fortalecer e modernizar o apoio técnico da Secretaria Municipal de Agricultura 

aos produtores para ampliar a maturidade das cadeiras produtivas concentradas 

na zona rural.  

 

2. INTERVENÇÕES URBANAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

a. Recuperar a qualidade da água nas bacias hidrográficas dos rios M’Boicy, 

Monjolo, Ouro Verde e Mathias Almada.  

b. Ampliar a infraestrutura de pavimentação e drenagem das vias rurais a fim de 

aumentar a capacidade e reduzir os custos de escoamento da produção e 

também incentivar o turismo rural.  

c. Ampliar o programa de saúde e bem estar animal.  

d. Desenvolvimento de um programa de educação para amparo animal que será 
trabalhada em toda a rede pública de ensino como medida preventiva de longo 



 

    

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 
 

 

 

prazo na formação de novos cidadãos que interajam de modo saudável com o 
meio ambiente  
 
e. Implementação de unidades móveis de castração  
 
f. Construção do primeiro hospital veterinário de emergências de Foz do Iguaçu 
 

 

 

08. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

 

Assistência social e Habitação são temas que precisam ser abordados de forma 

integrada. A resolutividade do sistema único de assistência social pode ser 

imensamente fortalecida por uma política habitacional sólida e inteligente. A 

moradia digna, em uma região dotada de infraestrutura, com acessos aos 

equipamentos públicos de saúde, educação, lazer e mobilidade amplia 

significativamente a qualidade de vida da população e permite à rede de proteção 

social ampliar as ações de média e alta complexidade.  

A política de assistência social deve respeitar os princípios do SUAS e ser 

executada de forma integrada com todas as demais dimensões do governo.  

 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  

 

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Respeitando os princípios do SUAS seguem os macro objetivos para gestão social 

do Município de Foz do Iguaçu. 

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

e pobreza articulando juntamente com os governos Estadual e Federal; 

b. 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 do Municípios de Foz do Iguaçu; 

c. Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento 

de novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as 
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entidades não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade 

do papel do estado e a constituição da rede de proteção socioassistencial; 

d. Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se 

assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema 

descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e locais; 

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

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada. 

f. Ampliar as ações de geração de renda e segurança alimentar, através de 

programas que possam oportunizar a participação de pessoas em risco social ou 

participantes de programas federais de transferência de renda. 

g. Aprimorar o Processo de Gestão da SMAS - Aplicação do Modelo de Gestão 

utilizado e comprovado em eficácia. Modelo de Gestão Descentralizado e 

Participativo, baseado na LOAS - Art. 5°. 

h. Ampliar a atuação do Banco de Alimentos com o fortalecimento da Área de 

Segurança Alimentar. 

i. Fortalecer e implantar ações na área do voluntariado social. 

 

2. HABITAÇÃO 

 

a. Reestruturar o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – Fozhabita para que 

o mesmo tenha capacidade institucional de atender a demanda habitacional da 

cidade.  

b. Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social a fim de mapear a real 

demanda habitacional de Foz do Iguaçu.  

c. Construir moradias para superar a demanda habitacional.  

d. Articular atores locais, órgãos institucionais do Governo do Estado e Governo 

Federal e bancos de fomento para ampliar a oferta habitacional de interesse 

Social por meio da iniciativa privada. 

 
09. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS 
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Modernização Administrativa e Gestão. A inovação no setor público tem 
despertado o interesse daqueles que se preocupam com o papel e o desempenho 
do aparato governamental. Com recursos cada vez mais escassos para atender 
as demandas crescentes da sociedade, a inovação é apontada como requisito 
necessário para a solução dos problemas e desafios enfrentados atualmente pela 
administração pública. É preciso inovar, fazer diferente, para alcançar a eficácia, 
eficiência e efetividade, objetivos inerentes na administração pública. 
 
Principais Propostas 
 
 
a. Implantação da 1ª. Etapa do Centro Cívico – visando ao agrupamento das 
secretarias e a redução dos aluguéis. 
 
b. Implantar programa de desburocratização e adoção métodos inovadores 
visando revisar todos os procedimentos e trâmites administrativos, eliminando 
exigências dispensáveis e criando soluções para desburocratizar e dar eficiência 
 e rapidez aos serviços públicos. 
 
c. Evitar desperdícios, eliminando a sobreposição de projetos e despesas com a 
introdução dos princípios de racionalidade e eficiência na utilização de recursos 
entre secretarias. 
 
d. Elaborar e programar projetos que se interliguem promovendo real aplicação 
e redução de custos entre secretarias. 
 
e. Integrar as ações das secretarias, em especial as da Educação, Fundação 
Cultural, Esporte, com o apoio das secretarias de Saúde e Assistência Social, 
criando projetos conjuntos. 
 
f. Utilizar as ferramentas da Tecnologia da Informação para melhoramento e 
celeridade nos processos de gestão, integrando os órgãos e secretarias para 
agilidade dos mesmos. 
 
g. Dar continuidade aos programas e políticas de valorização dos servidores 
públicos municipais. 
 
h. Promover a gestão descentralizada dos recursos humanos, para melhor 
capacitar, valorizar e dirigir e democratizar as relações de trabalho por meio de 
instituição de mesas de negociação permanente e de diálogo entre a prefeitura 
e o funcionalismo. 
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i. Estabelecer política de revisão dos planos de cargos, carreiras e salários visando 
aprimorá-las. 
 
j. Atualizar a legislação referente ao funcionalismo, sobretudo o Estatuto do 
Servidor Público Municipal. 
 
k. Dar início ao programa de Política Municipal de Gestão de Pessoas, contendo 
os seguintes elementos: definição de padrões de seleção, alocação e 
aproveitamento de servidores, gerenciamento de competências e habilidades dos 
servidores ativos criando um estudo do perfil da força de trabalho. 
 
l. Reformular o programa de treinamento na Escola de Governo Municipal, 
articulando-a com outros centros de excelência em treinamento e dotando-a de 
estrutura para a capacitação dos servidores, conselheiros municipais e o 
atendimento à população. 
 
m. Dar continuidade as ações de educação fiscal para conscientizar o cidadão 
sobre os seus direitos e deveres relativos aos tributos municipais, bem como, 
quanto a sua aplicação nos serviços públicos, incentivando o exercício da 
cidadania. 
 

n. Modernizar a gestão do sistema de cadastro imobiliário, por meio da 

implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário com lotes geolocalizados e com 

imageamento atualizado periodicamente a fim de ampliar a base de arrecadação 

do município sem aumento de impostos.  

 

o. Implantar a digitalização dos documentos públicos que têm interface direta 

com o cidadão para que ele não precise mais se deslocar até a sede da prefeitura 
para realizar seus requerimentos e eliminar o papel. 
 
p. Promover a desburocratização e descentralização digital dos processos de 
licenciamento para construção e abertura de empresas, com foco na simplificação 
do processo. 
 
q. Aprimorar o sistema de compras eletrônicas. 
 
 
10. CULTURA 
 

OBJETIVOS E METAS prioritários:  



 

    

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 
 

 

 

 

a. Transformação das principais escolas em centros culturais, com professores 

de teatro, música, dança, aulas para casais em ritmos como samba, bolero, 

tango, no sentido de possibilitar às populações de bairro, momentos de recreação 

e lazer nas escolas. 

b. Construir um Teatro Municipal para incentivar a realização e captação de 

eventos, artistas e companhias de projeção nacional e internacional.  

c. Implantação do Coral Municipal, Banda e Orquestra. 

d. Criação e captação de grandes eventos culturais, como Feira do Livro, Festivais 

de música, apresentações de orquestras e eventos anuais. 

e. Estudos para a retomada do Festival do Humor das Cataratas. 

f. Natal nos bairros, organizar as escolas para que a festa de natal seja feita por 
elas em um momento de congraçamento e integração entre professores, alunos 
e pais. 
 
 
 
11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
 
Para que seja possível transformar Foz do Iguaçu em uma cidade humana, 

inteligente, criativa e sustentável é preciso quadruplicar os investimentos em 

infraestrutura de dados, redes, softwares e armazenamento.  

Quanto maiores os investimentos em TI, maior será a eficiência e menor será o 

custo dos serviços de saúde, educação e mobilidade. Quanto mais investimentos 

em TI, maior é controle dos gestores e dos cidadãos sobre os atos da 

administração pública e menores são as oportunidades para cometimento de 

ilícitos.  

 

Principais Propostas: 

 

a. Eliminar o papel de todos os processos administrativos da Prefeitura Municipal. 

b. Permitir que todos os serviços públicos sejam acessados pela internet, por 

meio de dispositivos móveis.  



 

    

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 
 

 

 

c. Promover a integração todas as bases de dados disponíveis (saúde, educação, 

epidemiologia, mobilidade, habitação, meio ambiente, zoneamento, saneamento, 

hidrografia, pavimentação, turismo e abertura de empresas) no Cadastro Técnico 

Multifinalitário com geolocalização e imageamento aéreo periódico.  

d. Implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para planejar, 

monitorar e modernizar a infraestrutura de TI da Prefeitura periodicamente.  

e. Implantar o Plano Diretor de Cidades Inteligentes para construir a 
infraestrutura legal, de dados e de redes necessárias a aceleração da adoção 
deste conceito na cidade de Foz do Iguaçu. 
 
 
 
 
 
 


