PLANO DE GOVERNO

2013 - 2016

Prefeitura de Curitiba

I. PROPOSTAS SETORIAIS E TEMÁTICAS

CURITIBA MAIS SAÚDE
Saúde tratada com respeito e qualidade



Garantir e melhorar o acesso da população a 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.



Aumentar a qualidade no atendimento da saúde com a contratação de 1000
profissionais da área da saúde.



Garantir o funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com
investimentos

em

recursos

humanos,

equipamentos

e

permanente

capacitação.


Construir hospital na região Norte da Cidade, que poderá ser em parceria
com hospitais filantrópicos, como por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe.



Implantar Hospital da Mulher.



Construir

Centros

Municipais

de

Urgências

Médicas

(CMUMs)

no

Tatuquara, Matriz, Pilarzinho, Uberaba e Santa Felicidade.


Implantar centros de especialidades médicas para expansão das consultas
e exames especializados para diminuir as longas filas e tempo de espera
existente atualmente em diversas especialidades médicas.



Construir e reformar 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros onde
o serviço está deficiente.



Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
com um terceiro turno, em todas as regionais.



Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas.
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Garantir atendimento médico de urgência nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) para diminuir o fluxo de usuários para os Centros Municipais de
Urgências Médicas (CMUMs), diminuindo o tempo de marcação de
consultas (agendamento).



Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar
e dos agentes comunitários. Prioridade para atenção básica e preventiva.



Atenção

farmacêutica

–

melhorar

a

cobertura

de

medicamentos

disponibilizados.


Promover a atenção integral à saúde da população curitibana com ênfase
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.



Criar comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde.



Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de
álcool e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde,
educação, formação profissional, assistência jurídica e parceria com o
terceiro setor como as comunidades terapêuticas.



Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais,
particulares, estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de
serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas.



Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas licita e ilícitas.



Disponibilizar pelo menos 500 vagas para internamento de dependentes.



Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência
social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a
atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.



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. Estabelecer um acompanhamento mais próximo
aos idosos.



Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos
mobiliários e nos equipamentos urbanos, gerando menor risco de acidentes.
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Implementar um projeto para aumentar a segurança no trânsito, prevenindo
e combatendo a violência no trânsito, através da ação dos agentes de
trânsito, sinalização eficiente, instrumentos tecnológicas, melhorando as
condições das ruas e calçadas e através da promoção de campanhas
educativas abordando temas diversos para a conscientização dos direitos e
dos deveres de condutores e de pedestres, na construção de um trânsito
menos violento. Enfocar as consequências do uso de álcool e outras drogas
x trânsito; a desvalorização da vida e a banalização da morte.



Administrar a saúde com resolutividade, mais eficiência e com melhor
atendimento nas unidades 24 Horas Reestruturação do modelo de gestão,
recuperando a credibilidade e respeito junto aos usuários e servidores.



Reestruturar e melhorar o sistema de informática da Secretaria de saúde.



Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores
públicos da área da saúde com permanente capacitação.



Instituir câmara técnica entre a secretaria municipal de saúde (SMS) e os
hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que atendem o Sistema Único de
Saúde (SUS) no município; rever as contratualizações; com o intuito de
fortalecer a parceria e ampliação dos números de leitos hospitalares na
cidade que praticamente é o mesmo há 20 anos.



Atuar junto à saúde suplementar (operadoras de planos de saúde) para
melhoria do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários deste
sistema.



Atuar junto aos demais municípios da RMC no sentido de apoiar a
organização do setor saúde em toda a região na expansão de serviços de
média complexidade, com fortalecimento de atenção básica resolutiva local;
consórcio metropolitano de saúde.



Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a
articulação com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos de saúde
(Conselho Municipal e Conselhos Locais).



Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a
parceria com o Ministério da Saúde.
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MOBILIDADE URBANA
Investimentos maciços no transporte público e
prioridade aos pedestres


Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta
por pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores
de bens, veículos particulares e de serviço.



Desenvolver um novo Plano Diretor para o Centro de Curitiba e dos
principais Centros de Bairros, onde trânsito e transporte dos diferentes
modais fazem parte. Uma nova proposta integrada para o sistema de
mobilidade na sua totalidade, definindo a sua hierarquização e arquitetura
de fluxos, em função de novos dados de pesquisa de origem e destino e
análise de contagem de tráfego – inteligência de trânsito.



Promover uma maior integração entre os modais de transporte e a região
metropolitana. Construção de novos terminais de ônibus na região sul e
oeste para a interligação da região metropolitana. Maior integração dos
ônibus metropolitanos com os terminais de Curitiba.



Requalificação do terminal do Guadalupe e seu entorno.



Criação de mais canaletas e ou faixas exclusivas para ônibus, novas linhas
e maior frequência de ônibus.



URBS como gestora de fato dos contratos de concessão do transporte
coletivo.



Construção de um terceiro anel viário interligando os bairros mais distantes
da cidade desta forma evitando um maior tráfego em direção ao centro da
cidade.



Esforços conjuntos com o governo federal para acelerar o término do
contorno norte metropolitano.



Espaços viários acalmados e zonas de baixo carbono: áreas de exclusão de
carros e caminhões e de uso exclusivo de pedestres e bicicletas, ampliando
o número de ruas de pedestres na cidade e ruas de trafego local como a
Avenida Luiz Xavier.
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Requalificar e humanizar a Avenida das Torres e seu entorno no tocante ao
transporte, trânsito, uso do solo e meio-ambiente, enterrando a rede elétrica
existente, criando um parque linear e avaliando a possibilidade de uma linha
de Monotrilho (Rodoferroviária/Aeroporto/Rodoferroviária) que possa servir
tanto aos moradores de seu entorno e da cidade de São José dos Pinhais
quanto aos usuários do Aeroporto Afonso Pena.



Investir em frota urbana sustentável (ônibus, veículos da PMC, táxis,
ambulâncias) com combustível com menor emissão de poluentes.



Completar e integrar a linha verde com novas trincheiras, viadutos e
passarelas e principalmente com transporte coletivo.



Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto
educacional de prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada.



Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta,
principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens.



Estimular o desenvolvimento de aplicativos para smartphones e outros para
facilitar a mobilidade urbana.



Construção de 300 km de ciclorotas em toda a cidade, especialmente ao
longo das linhas dos ônibus expresso, na Zona Central e nos Bairros,
dotadas de mobiliário urbano específico.



Readequação de 120 km de passeios e ciclorotas existentes.



Construir, restaurar e requalificar as calçadas de Curitiba, com ênfase no
rebaixamento dos meio-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade, e
na construção de passagens mais altas em nível principalmente ao longo do
sistema trinário dos Setores Estruturais, junto aos pontos de ônibus,
terminais de transporte, atrações turísticas e equipamentos urbanos e áreas
de lazer dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos pela
legislação urbana.



Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais.



Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários, recepção e
paraciclos) nos principais pontos de ônibus, escolas, postos de saúde,
creches e parques.
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Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo.



Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e
acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Trânsito.



Construir o Museu Nacional do Urbanismo para celebrar e registrar os 50
anos do Planejamento Urbano de Curitiba.
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Mais EDUCAÇÃO
Ampliar a escolaridade, qualidade no atendimento e
valorização dos profissionais


Acelerar a qualificação dos cidadãos curitibanos ampliando a permanência e
anos de estudo da população, com uma forte articulação com a educação
básica e ensino superior. Articulação política e administrativa para indução
educacional.



Aumentar os investimentos na educação para 30% da receita dos impostos
e transferências, em decorrência da necessária expansão da educação
infantil e da educação integral, investimentos em formação e projetos
pedagógicos, tecnologia (acesso a Internet wireless nas unidades da
educação, computadores e tablets), acervo de livros nas bibliotecas,
reformas nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI)
e nos Centros Municipais de Atendimentos Especializado/CMAEs e
valorização profissional.



Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de
jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%.



Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de
Ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e
cultural da população.



Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas
pautadas no continuo crescimento da qualidade, com garantia da
universalização as crianças de quatro a cinco anos e ampliação no
atendimento na faixa de zero a três anos. Estabelecer um plano de
investimento muito forte na construção de novos CMEIs, adaptações e
ampliações em CMEIs e escolas, quando possível, e ampliação de vagas
com os CEIs conveniados.



Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras
poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis.

11



Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens
curitibanos. Esta integração fortalece o aprendizado e as relações
comunitárias.



Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra
turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte
articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura. Articular fortemente a
educação integral não apenas para os alunos das escolas municipais, mas
também para as crianças e jovens curitibanos de 11 a 17 anos. Desenvolver
uma proposta com escolas municipais e estaduais, com professores,
diretores, pedagogos, e com os jovens, através de programas municipais,
estaduais e da união.



Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com
necessidades educacionais especiais. Investir fortemente na capacitação
dos profissionais da educação, da educação infantil e no ensino
fundamental.



Mapear demandas na educação especial para projetos que envolvam oferta
descentralizada do ensino e atendimento do Sistema Integrado de
Transporte para o Ensino Especial – SITES.



Ampliar a hora atividade para 33% da carga horária para os professores e
educadores,

estabelecendo

um

aumento

do

dimensionamento

dos

pedagogos nos CMEIs e escolas.


Fortalecer e melhorar o processo pedagógico nas onze escolas que ofertam
a segunda fase do ensino fundamental. Criar uma estrutura administrativa
própria na secretaria municipal da educação para atuação dedicada ao
ensino do sexto ao nono ano.



Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos
de Cargos e Salários.



Reformulação no Plano de carreira dos educadores que atuam na educação
infantil, com ampla discussão sobre jornada, formação, crescimento na
carreira, licença para estudos e equiparação. Estender a aposentadoria
especial dos professores aos educadores da educação infantil.
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Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com
a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos
conselhos escolares.



Criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada
por escolas integrais, contra turnos e centros integrados de educação,
cultura, esporte, ciência e profissionalização. Esses centros, além de
unidades de ensino e de profissionalização estarão voltados para a difusão
do acesso ao conhecimento científico e tecnológico. Unidades criativas com
forte articulação educacional, esportiva, cultural e de inovação.



Estimular a expansão descentralizada e a criação de novas escolas
técnicas, pós-médio e ensino superior para a incorporação da população de
mais de 16 anos.



Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática. As
estratégias do futuro educacional da cidade, para os próximos 10 anos, têm
que ser amplamente discutida pela população curitibana. Da educação
infantil as pós- graduações.
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SEGURANÇA PÚBLICA
Redução da violência e garantia de maior segurança à
população


Criação do Comitê integrado de Segurança vinculado diretamente ao
gabinete do prefeito. O prefeito assumindo a correta responsabilidade que
lhe cabe na segurança pública e responsabilizando as áreas envolvidas com
o tema como as secretarias da Defesa Social, FAS, Saúde, Educação,
Esporte e Cultura.



Duplicar o efetivo atual da guarda municipal nos próximos quatro anos. Hoje
o efetivo da Guarda Municipal é insuficiente para cuidar até mesmo dos
próprios da prefeitura.



Criar a academia da Guarda Municipal com curso de formação de até 800h.



Atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias civil, militar e federal
nas diversas áreas como, por exemplo, a Integração efetiva de todos os
sistemas de atendimento telefônico da área de segurança pública.



Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia modernos e
eficientes.



Criação de núcleos de proteção ao cidadão (módulos locais) nos bairros
com pelo menos dois guardas municipais em cada núcleo exercendo
atividades que promovam a tranqüilidade pública e a paz social. Bairros
bastante populosos devem ter mais de um módulo de forma a facilitar o
rápido atendimento.



Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros de Curitiba
e no centro com a participação da sociedade; implementando projetos como
“Vizinho Solidário”; onde um conjunto de ações da Guarda Municipal em
parceria com a população trabalhará na prevenção da criminalidade.



Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas já
existentes públicos e privados, e ampliando para as áreas definidas em
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comum acordo com os conselhos de segurança comunitários priorizando os
pontos de maior insegurança nos bairros.


Criação dos Eixos Monitorados pela Guarda Municipal.



Instalar portais nas principais saídas do município, os quais funcionarão
como módulos locais da Guarda Municipal. Terão equipamentos de leitura
de placas de automóveis, para coibir roubos. Veículos que não reduzam a
velocidade e/ou com ocupantes suspeitos serão abordados.



Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos
que inibam a criminalidade.



Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo
a violência e as drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua. Será
implantado o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral
formada por escolas integrais, contra turnos e centros integrados de
educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização.



Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas relacionada à
cultura da paz e de segurança pública.



Criar de fato o projeto Mulheres da paz (concebida no âmbito do Pronasci),
onde as agentes comunitárias agirão como mediadoras de conflito na
comunidade que trabalham; na assistência social; na identificação dos
meninos em relação às drogas, roubo etc.



Criar incentivos às famílias, sobretudo jovens, para morar no Centro. Uma
maior densidade de moradores que vivem e circulam pelo centro ajudam a
afastar a criminalidade.



Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade



Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e de Conselhos
comunitários em todos os bairros. Participação efetiva da população.
Curitiba tem hoje apenas 35 conselhos; é preciso criar pelo menos um em
cada bairro.



Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança
envolvendo crianças e adolescentes.
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Criação do observatório da segurança pública com a participação da
Universidade no diagnóstico da violência em Curitiba.
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Drogas
Prevenção e Tratamento



Comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde.



Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que
envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e
assistência jurídica.



Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares,
estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços,
objetivando a prevenção ao uso de drogas.



Construir centros de arte cultura, ciência, educação e empreendedorismo
em todas as regionais voltadas prioritariamente ao atendimento de jovens
entre 11 e 21 anos com o intuito de dar uma opção de contraturno para os
jovens.



Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas licitas e ilícitas.



Disponibilizar pelo menos 500 vagas para internamento de dependentes.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL


Erradicação da pobreza absoluta em Curitiba por meio da ampliação da
transferência de renda às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família
(PBF) e do acesso aos serviços públicos de assistência social, saúde,
educação e moradia.



Crescer, gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas de
transferência e complementação de renda e aumentara escolaridade são as
principais formas de incluir a parcela da população que vive abaixo da linha
nacional de pobreza em nossa cidade que ainda atinge em torno de 10,18%
(IBGE 2010)”.



Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo
a violência e as drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua. Será
implantado o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral
formada por escolas integrais, contra turnos e centros integrados de
educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização.



Ampliar as parcerias com o governo federal.



Ampliar o número de Restaurantes Populares a R$ 1,00.



Eliminar as moradias em áreas de risco.



Programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa
Família para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, tal como o
Pronatec do Governo Federal.



Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade
aprendiz (pós 14 anos).



Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar
material coletado.



Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade e dos Centros-Dia
para idosos.



Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das
equipes nas atividades socioeducativas tais como cultura do direito,
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prevenção de violações, participação popular e serviços de convivência e
fortalecimento

de

vínculos

familiares

e

comunitários

de

crianças,

adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado dimensionamento das
equipes e equipamentos adequados, reformados e seguros.


Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência
social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos.



Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de
jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%.
Mobilizar todos os esforços para atender uma população curitibana, ainda
não alfabetizada de 29.839 pessoas (CENSO 2010), sendo parcela
significativa na faixa etária acima de 60 anos.



Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e
vivências para as gerações mais novas.



Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de
violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação
de rua.



Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de
justiça e segurança pública.



Ampliar o número de abrigos para a população de rua.



Implantar programa intersetorial de saúde mental, trabalho, geração de
renda e assistência social para atendimento a população de rua.



Fortalecer o combate ao trabalho infantil.



Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção
em razão de violação de direitos no âmbito familiar.



Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as
drogas.



Ampliar o número de unidades de reabilitação para jovens em situação de
dependência química.



Ampliar abrigos para jovens que devem cumprir medidas socioeducativas
devidamente equipados para permitir a reinserção social.
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Ampliar o número de centros de atendimentos à mulher que sofre violência
doméstica.



Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco,
como população de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e
adolescentes, homossexuais, lésbicas e travestis.



Implantar e reordenar os CREAS nas regionais, com equipes de referências
especializadas.



Reordenamento e ampliação da rede prestadora de serviços de acolhimento
institucional, com implantação de novos padrões de atendimento e de
relação entre o governo municipal e as entidades governamentais que
considere: o custo dos serviços, a qualidade do atendimento e a
necessidade de supervisão e formação continuada dos colaboradores.



Fortalecimento de parcerias com entidades não governamentais para
assegurar a universalização do acesso a programas sociais exigidos pelo
atendimento personalizado ao usuário.



Implantação de acolhimento à mulher vítima de violência, mulheres com
filhos, pessoas idosas e com deficiência, conforme legislações específicas.



Reordenar

e

ampliar

a

rede

prestadora

de

serviços

mediante

estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o governo
municipal e as entidades não governamentais, tendo como fundamento a
complementaridade do papel do estado e a constituição da rede de proteção
sócio assistencial.


Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e
Salários.



Investir fortemente na capacitação dos 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 locais.



Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social
como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão
compartilhada.
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Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da política
pública de assistência social.



Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, etnia.
Vamos combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto de
ações afirmativas no âmbito do poder público municipal.



Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de direito e agentes públicos
com ênfase nas relações de raça, religião de matriz africana, etnia, gêneros,
orientação sexual, identidade de gênero e direitos humanos.



Implantar na estrutura das instituições de defesa social ouvidorias que
atuem como centros de referência contra a discriminação objetivando o
acolhimento, orientação, apoio e encaminhamento de denúncias de crimes
contra esta população.



Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais.
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MEIO AMBIENTE
Proteção e melhoria ao meio ambiente


Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água,
esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em
uma só direção.



Propor uma nova ordem de relacionamento entre as prefeituras da Região
Metropolitana de Curitiba com o objetivo de solucionar os problemas
ambientais comuns tais como água, lixo, esgoto e drenagem.



Universalizar o saneamento básico para toda a população de Curitiba.



Rediscutir o contrato com a Sanepar, coordenar e fiscalizar a qualidade dos
serviços prestados e as tarifas cobradas e realizar trabalhos conjuntos para
retirar o esgoto sanitário dos rios da cidade.



Ampliar os investimentos na verificação de ligações clandestinas de esgoto
por meio de ações eficientes de regularização e campanhas mobilizadoras
que envolvam os consumidores.



Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na
educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde
individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração,
redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de
separação e coleta seletiva.



Quanto ao lixo final, mudar o seu destino para usinas de processamento e
comercialização, integrando e fortalecendo as associações e cooperativas
de catadores com novas tecnologias e métodos humanizados.



Limpar as águas da cidade por meio do efetivo escoamento da água de
chuva na rede de drenagem das ruas de toda cidade, bem como inibir,
fiscalizar e evitar a entrada de esgoto clandestino na rede de drenagem.



Melhorar a distribuição e o abastecimento de água nas regiões altas da
cidade, reduzindo perdas e melhorando a qualidade da água, mediante o
acompanhamento efetivo da qualidade da água ofertada pela Sanepar.
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Implementar programas de despoluição dos rios Belém, Iguaçu e Barigui,
bem como cuidar da drenagem urbana de Curitiba.



Criar um centro operacional integrado da Defesa Civil, Simepar e Prefeitura,
de combate às enchentes, com informações online dos principais rios e
áreas de alagamento, bem como realizar obras de prevenção e combate a
enchentes em toda a cidade.



Criar o Pólo de Desenvolvimento Sustentável da Caximba, incluindo o
aproveitamento de gás metano do antigo aterro para geração de energia.



Criar parques, lagos e praças, especialmente na região sul.



Implementar o Programa ABC Áreas de Baixo Carbono por meio da
delimitação gradativa de pequenas áreas urbanas para a convivência das
pessoas em espaços públicos, com redução de emissões de gases
poluentes a partir de restrições à circulação de automóveis, privilegiando
modais alternativos e transporte coletivo.



Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de
campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor.



Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais
desprovidas.



Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as
empresas na implantação de programas de gestão ambiental.



Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de
energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e
indicadores.



Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade,
inclusive por meio de campanhas educativas.



Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de
ambientes naturais.



Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição
e divulgação nos principais pontos urbanos de poluição atmosférica.
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Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no município e dar ampla
divulgação aos resultados.



Criar um banco de dados verde inteligente por bairro via web, com a
participação das comunidades.



Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em
tecnologias e gestão ambiental urbana, em parceria com universidades.



Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar
desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e
reaproveitamento de materiais.



Criar um crematório e um cemitério públicos com capela mortuária na região
sul de Curitiba.
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Proteção aos Animais


Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal.



Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais
urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de
castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos.



Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas.



Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o
levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas
urbanas.



Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das
famílias com animais.



Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros
clandestinos de animais.



Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o
cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais,
que atue de forma educativa, preventiva e punitiva.



Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata
tomada de providências em casos de maus tratos.



Executar o projeto já existente e não realizado do Centro Municipal de
Atendimento a animais em situação de risco.



Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área,
clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em
parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal.



Criar instância administrativa com orçamento definido.



Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações
conjuntas com os municípios da Região Metropolitana de Curitiba.



Implantar unidades móveis de atendimento veterinário nas regionais da
Prefeitura de Curitiba.
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Reformular o Conselho Municipal de Proteção aos Animais - Comupa, para
recepção e subsídios para projetos específicos da área, desenvolvidos por
entidades do setor.
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HABITAÇÃO
Bem estar das famílias


Produzir e entregar 15.000 moradias para a população de baixa renda.



Retirada da população de áreas de risco com a regularização de 10.000
lotes.



Ampliar parâmetros de Solo Criado para famílias com renda de zero a três
salários para empreendimentos de Interesse Social.



Reavaliação dos contratos de obras do PAC/OGU/PRÓ-MORADIA/
FONPLATA e outros, com a revisão dos cronogramas físico-financeiros e
processos das obras a serem licitados/relicitados, com a adequação aos
valores de mercado aos processos licitatórios.



Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a sua
reocupação por empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil
imobiliário da região.



Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e
projetos.



Fomentar

e

viabilizar

parcerias

com

cooperativas,

condomínios,

associações e com a iniciativa privada, mediante a supervisão da Secretaria
Municipal de Habitação que propiciará a participação popular e, também, a
participação efetiva e convergente da COHAB-Curitiba.


Promover

e

incrementar

a

Política

de

integração

com

a

região

metropolitana.


Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares,
definindo prazos máximos para a sua aprovação.
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CIDADE DIGITAL e CONECTADA


Fortalecer a cidadania digital curitibana por meio da efetiva participação da
prefeitura na Rede Comunitária de Educação e Pesquisa, Rede Comep,
uma infraestrutura pública federal de fibra ótica de alta velocidade instalada
em Curitiba voltada ao estímulo da educação e pesquisa.



A prefeitura vai operar uma rede pública com investimentos em tecnologias
da informação e comunicação para transmissão de conteúdos educacionais,
culturais e informativos, contribuindo para ampliar e fortalecer a cidadania
digital.



As escolas municipais, os CMEIs e demais unidades escolares estarão
conectados a rede tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso à
internet com banda larga e internet sem fio.



Alunos das escolas municipais terão acesso à internet sem fio nas suas
residências, sendo os conteúdos com foco em programas educacionais e de
capacitação associados a um plano pedagógico.



Os professores da rede municipal vão contar com tablets como instrumentos
de trabalho conectados a internet.



Os prédios públicos municipais e equipamentos urbanos, tais como
rodoviárias, unidades de atendimento a saúde, ruas da Cidadania e
estações tubo vão dispor de rede wi-fi para acesso a internet e utilizar os
telefones fixos públicos (orelhões) para acesso a internet via wi-fi.



Criar ‘ruas digitais’ (100-800m) com acesso livre a internet nas vias dos
bairros que apresentem maior carência de conectividade.



Disponibilizar 100% dos serviços públicos online via internet.



Criar um portal para facilitar a interação da cidadania digital com os dados
públicos municipais que vão estar abertos.



Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas
disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e
construção de comunidades de colaboração em torno de questões de
interesse público.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL e
EMPREGO


Reposicionar Curitiba no patamar das principais cidades inovadoras e
criativas do mundo através de incentivos e instrumentos de fomento
apropriados.



Implementar um programa de desenvolvimento da economia verde
aproveitando os recursos, competências e empreendedores locais, em
parceria com o setor empresarial e governo federal.



Estimular a criação de pólos de empreendimentos da economia criativa propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato,
design, moda, filme e vídeo, software de lazer, artes performáticas, edição,
jogos de computador, serviços de televisão e rádio - no centro e nos bairros,
visando estimular a geração de empregos e novas oportunidades aos
jovens talentos curitibanos.



Apoiar o desenvolvimento do setor de software por meio de incentivos,
poder de compra do município e zoneamento urbano adequado, conforme
as melhores experiências nacionais e internacionais.



Investir na implantação de um Centro de Pesquisas Tecnológicas
Avançadas, em parceria com entidades acadêmicas, governo federal e
fontes de fomento internacionais, visando dotar Curitiba de competências na
fronteira do conhecimento aplicado tais como nanotecnologia, biotecnologia,
energias sustentáveis e tecnologias aplicadas à saúde, para estimular o
desenvolvimento de empresas inovadoras locais e à atração de empresas.
Este Centro vai estar conectado aos centros de excelência nacionais e
mundiais por meio de conexões de banda larga de alta velocidade.



Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores,
sistema S (SENAI, SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e
governo federal com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores,
especialmente nas novas profissões e tecnologias do futuro.
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Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas nascentes nos
bairros visando promover a descentralização da oferta diversificada de
empregos, por meio de parcerias com entidades vocacionadas.



Contribuir

para

a

criação

e

formalização

de

micro

empresas

e

microempreendedores individuais.


Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas em até 25% do
volume de compras da prefeitura visando estimular a economia local e a
geração de empregos.



Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos
solidários e aperfeiçoar as cooperativas como as de catadores de papel.



Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no
mercado de trabalho público e privadas.
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CULTURA quer +


Destinar 1% do orçamento para investimento direto em cultura para garantir
as condições financeiras de programas consistentes e relevantes, pois a
cultura é formadora de cidadania e base do desenvolvimento sustentável
para todos os curitibanos.



Renovar a lei municipal de incentivo a cultura, junto com os curitibanos, num
processo democrático e participativo.



Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com
qualidade, revendo o papel e função dos órgãos gestores, o modo de
elaboração e execução das políticas culturais, num novo cenário que
engloba um Sistema Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura.



Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que
contemple o fazer cultural - quem faz, como faz e quando faz -, a produção
cultural, espaços culturais, eventos, economia cultural, etc. Este ‘mapa da
cultura’ vai facilitar o aperfeiçoamento das parcerias, das políticas e da
gestão públicas.



Construir com os curitibanos um Plano Municipal de Cultura para dez anos
visando garantir o desenvolvimento cultural consistente e continuado, sendo
este aprimorado a cada dois anos, nas conferências municipais de cultura.



Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, crítico
e fiscalizador das políticas públicas e da execução do Plano Municipal de
Cultura, zelando pela transparência, igualdade e democracia dos processos.



Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços
culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais
em toda a cidade.



Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos curitibanos nos
espaços públicos, em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas
se consolidem e sejam incorporadas ao patrimônio cultural da cidade.



Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e
natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa
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cidade, pois a expressão cultural tem papel importante na formação do
homem e na formação da nossa identidade urbana.


Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas
transversais de apoio e fomento cultural.
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ABASTECIMENTO, SEGURANÇA
ALIMENTAR e CONSUMO CONSCIENTE


Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança
alimentar com foco na erradicação pobreza de Curitiba.



Estimular o consumo consciente da população.



Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres.



Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas
locais, de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes
tanto na área de produção quanto de consumo e disposição de resíduos.



Utilizar o poder de grande comprador da administração municipal para
estabelecer critérios rigorosos para todos os fornecedores de bens e
serviços, exigindo comprovação de qualidade ambiental de origem dos
produtos adquiridos, entre outros critérios sociais, econômicos e culturais.



Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios
em todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e
reaproveitamento de materiais.



Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros
programas de abastecimento, buscando os fornecedores regionais mais
próximos.



Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo
consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes
escolares pública e privada em todos os níveis e das redes sociais.
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ESPORTE e LAZER


Construir um ginásio público de esportes e através de uma parceria público
privada um ginásio multiuso de padrão internacional.



Estimulo a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas.



Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas curitibanos com forte articulação
com o governo federal. Desenvolvimento de parcerias com empresas,
clubes e organizações como o SESI e SESC. Promover uma equipe
multidisciplinar de técnicos esportivos, árbitros, psicólogos, fisioterapeutas,
médicos e demais profissionais.



Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes
formadores. Incentivo fiscal vinculado a programa de identificação,
aperfeiçoamento e apoio a novos talentos do esporte.



Fomentar o desenvolvimento científico dos recursos humanos, através de
materiais didáticos, cursos de extensão, especialização e mestrado, além da
criação de um Observatório de Pesquisa no Esporte.



Desenvolvimento do esporte de rendimento através da formação de equipes
desportivas

em

universidades

e

clubes

esportivos.

Professores

universitários e técnicos esportivos serão incentivados através de bolsas.
Atletas e técnicos de bom desempenho entrarão nos programas de
incentivo já existentes (Lei de incentivo ao Esporte).


Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e
academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física. E
contarão com estagiários (estudantes de educação física).



Potencializar e gerar legados para os curitibanos e para cidade em
decorrência da realização dos jogos da COPA em Curitiba. Legados nas
áreas: social, tecnológica, de infraestrutura e institucional. Compromisso
com a publicização e transparência dos recursos que serão investidos.



Curitiba Olímpica – cidade onde poderão ser praticadas as modalidades
olímpicas. As pessoas poderão se cadastrar para a prática ou para aulas
experimentais da modalidade.
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Construir pistas de Skate, futebol, quadras poliesportivas e de outros
esportes em todas as regionais.
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TURISMO



Transformar Curitiba numa cidade de excelência no turismo de negócios.



Transformar Curitiba numa cidade turística acessível, com reformas dos
pontos

turísticos

para

a

recepção

adequada

aos

portadores

de

necessidades especiais.


Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e
internacional de turismo, tais como inverno e Natal.



Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Curitiba.



Criar um plano de divulgação de Curitiba para o Brasil e para o exterior.



Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade
(CCVB, Associações, Federações, Sindicatos, etc.).



Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade.



Implementar o projeto ‘’Curitiba Olímpica’’ para oferecer Curitiba como
opção para receber delegações estrangeiras que participarão das
Olimpíadas 2016, com vistas à aclimatação das mesmas.



Implantação da ‘’Curitiba Film Comission‘’ cuja missão será atrair produções
audiovisuais diversas, nacionais e internacionais.



Desenvolver eventos paralelos durante todos os dias da Copa do Mundo de
2014, independente dos dias de jogos na cidade.



Desenvolver o turismo religioso e cultural.



Prospectar eventos esportivos nacionais e internacionais para nossa cidade.



Localizar e desenvolver locais para o turismo de aventura em Curitiba:
“Curitiba Radical”.



Implementar o projeto ’’Viva Curitiba a Pé’’, orientado por guias com
conhecimento histórico, com objetivo de desenvolver o turismo no centro da
cidade.
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A Linha Turismo será de responsabilidade do Instituto de Turismo, sendo a
sua rota ampliada e diferenciada em diferentes épocas.



Apoio às (aos) Guias de Turismo para que exerçam sua profissão em
nossos equipamentos turísticos, colocando nos ônibus da Linha Turismo um
profissional habilitado.



O bairro gastronômico de Santa Felicidade terá sua infraestrutura turística
ampliada e diversificada, numa parceria com a iniciativa privada, incluindo
um novo centro de eventos.



Desenvolver e apoiar novas Rotas Gastronômicas tais como Umbará, Batel,
Praça Espanha, Rua Itupava e arredores, Mateus Leme, Largo da Ordem,
entre

outros,

por

meio

de

melhorias

na

iluminação,

segurança,

estacionamentos e sinalização.


Colocar Curitiba na vanguarda do turismo de observação de aves, uma
antiga paixão humana que envolve cerca de 80 milhões de observadores no
mundo, especialmente dos países desenvolvidos.



Implementar o projeto de ciclo turismo “Conheça Curitiba Pedalando” com
dicas de turismo histórico, sustentável e de gastronomia nos trajetos
percorridos.



Trabalhar junto ao Governo Federal para que o Aeroporto Afonso Pena
receba recursos e se transforme numa importante porta de saída e
recepção de voos internacionais diretos.



Negociar com empresas aéreas nacionais e internacionais, voos que
venham diretamente do exterior para Curitiba.



Tratamento diferenciado ao Zoológico de Curitiba, com intenção de
transformá-lo num atrativo turístico de primeira linha.



Estabelecer convênios com o Ministério do Turismo e outros órgãos federais
para o desenvolvimento de todas as ações viáveis em Curitiba.



Desenvolver parcerias com os municípios da Região Metropolitana, Litoral e
Campos Gerais visando oferecer diferentes opções turísticas ampliando
assim o tempo de permanência do turista em Curitiba.
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Incentivar os hotéis a divulgarem aos turistas o mapa de Curitiba inclusive
com informações culturais, gastronômicas e comerciais.



Viabilizar a construção do ‘’Centro de Convenções’’, pautado nos melhores
empreendimentos existentes no mundo.
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GESTÃO e PLANEJAMENTO PÚBLICO


Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a
valorização dos servidores públicos concursados.



Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas
e controle interno.



Criar subprefeituras – administrações regionais fortalecidas - focadas na
desconcentração da oferta dos serviços públicos.



Fortalecer os conselhos comunitários.



Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos
serviços terceirizados e conveniados.



Ampliar e otimizar os investimentos em educação (até atingir 30% da receita
de impostos e transferências), segurança, mobilidade, saúde e na cultura
(1% do orçamento).



Desenvolver ações e projetos com os municípios da Região Metropolitana
de Curitiba como, por exemplo, a gestão comum das bacias hidrográficas,
lixo, esgoto, mobilidade, água e segurança - visando maior integração,
racionalização e visão metropolitana do processo de desenvolvimento
regional.



Realizar e manter atualizada a pesquisa de origem-destino na Região
Metropolitana para conhecer os deslocamentos dentro de Curitiba e entre os
municípios visando otimizar a operação da Rede Integrada de Transporte.



Transformar Curitiba numa ‘cidade inteligente’ com sistemas de apoio
tecnológico as decisões de governo, tais como: análise eficaz do
monitoramento das vias públicas para a melhoria do trânsito e da
segurança; previsão de catástrofes naturais; identificação antecipada de
demandas na saúde, educação, terceira idade e acessibilidade.



Planejar Curitiba nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada,
descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população.
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Redução do número de secretarias, meios e priorização das ações nas
secretarias fins.
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JUVENTUDE


Criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada
por escolas integrais, contra turnos e centros integrados de educação,
cultura, esporte, ciência e profissionalização. Esses centros, além de
unidades de ensino e de profissionalização estarão voltados para a difusão
do acesso ao conhecimento científico e tecnológico. Unidades criativas com
forte articulação educacional, esportiva, cultural e de inovação.



Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de
deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização
da população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de
deficiência, ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e
esportivas específicas a esta parcela da juventude.



Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de
juventudes, com o objetivo de promover a cultura no público jovem,
melhorando a acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem com a
produção cultural.



Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de
jovens em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura,
esportes, meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização
política.



Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários,
e manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e
fazendo com que o jovem paranaense tenha a oportunidade de mostrar
trabalhos, projetos, iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil.
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MULHERES


Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como
condição do desenvolvimento do município.



Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas
as mulheres de Curitiba, observando

as diferenças étnico-raciais,

geracional, ou de qualquer outra.


Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e
contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços.



Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino –
‘Empreendedora Curitibana’ - que contempla a capacitação gerencial e a
orientação financeira, em parceria com entidades afins e com o governo
federal, com atenção especial nas linhas de crédito produtivo existentes.



Criar a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, como instrumento de
fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas, alinhada aos
avanços empreendidos pelo governo federal nesta área.



Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo,
fiscalizador, propositivo de programas e políticas para mulheres.



Garantir a realização das conferências municipais de políticas para
mulheres com a elaboração do Plano Municipal de Políticas para Mulheres,
em consonância com o Plano Nacional de Políticas para Mulheres.



Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de
decisão tais como cargos de gestão e liderança do poder executivo, órgãos
colegiados, comitês e conselhos.



Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação
e ampliação de Centros de Referência e Atendimento, com assistência
jurídica, psicológica e de saúde, bem como de delegacias da mulher e
casas abrigo.



Implantar o Hospital da Mulher e ampliar os programas de atendimento a
saúde da mulher em todas as fases da sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e
idosa.
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A administração municipal vai respeitar a diversidade humana no que se
refere a gênero, cor, raça e etnia, combater toda forma de discriminação e
adotar um conjunto de ações afirmativas em Curitiba.
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TERCEIRA IDADE


Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência
social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos.



Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de
jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%.
Mobilizar todos os esforços para atender uma população curitibana, ainda
não alfabetizada de 29.839 pessoas (CENSO 2010), sendo parcela
significativa na faixa etária acima de 60 anos.



Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e
vivências para as gerações mais novas.



Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de
violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação
de rua.



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. Estabelecer um acompanhamento mais próximo
aos idosos.



Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive
idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas
na cidade, empresas e clubes. Nas áreas públicas estabelecer um
acompanhamento mais próximo, com orientação de profissionais.



Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos
específicos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo
nas áreas de atividade física, saúde e esporte.



Garantir e melhorar o acesso da população a 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.



Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.
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Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de
doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.



Construção de hospital na região Norte da Cidade.



Implantar o Hospital da Mulher.



Implantar centros de especialidades médicas, para expansão das consultas
e exames especializados para diminuir as longas filas e tempo de espera
existente atualmente em diversas especialidades médicas.



Ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (terceiro
turno) em todas as regionais.



Mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas.



Garantir atendimento médico de urgência nas UBS para diminuir o fluxo de
usuários para os CMUMs para diminuição do tempo de marcação de
consultas (agendamento).



Atuar junto à saúde suplementar (operadoras de planos de saúde) para
melhoria do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários deste
sistema, considerando-se que em torno de 30% a 40% das pessoas de
Curitiba são detentoras de algum tipo de seguro saúde.



Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos
mobiliários e nos equipamentos urbanos.



Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de
risco social, considerando que Curitiba concentra na região central a maioria
da oferta de bens culturais.



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.



Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio
material e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da
identidade cultural da cidade.
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Promover e incentivar a participação da população idosa nos eventos
oferecidos pela Fundação Cultural de Curitiba, assim como bibliotecas,
serviços de turismos e parques.
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PROPOSTAS REGIONAIS

1 - REGIONAL BAIRRO NOVO
Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Bairro
Novo em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher na região e de duas novas Unidades Básicas de Saúde no
Coqueiros e 23 de Agosto. Ampliação do horário de atendimento (terceiro turno)
nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e profissionais da saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção, reforma e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do
orçamento para educação. Construção de quadras cobertas nas Escolas
Municipais Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto, Professora Carmen Salomão
Teixeira, Professora Cecília Maria Westphalen e Sady Souza. Ampliação e
reforma do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE) do Bairro
Novo. Construir escolas de educação integral.
Mobilidade
Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Construção de 20 km de ciclovias e ciclo faixas. Revitalizar a Rua
Isaac Ferreira da Cruz. Completar e integrar a Linha Verde com novas
trincheiras, viadutos e passarelas.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
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Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Melhorias na infraestrutura e
segurança do Parque Lago Azul. Novas ligações de rede de esgoto. Construção
de um novo cemitério público na região sul.
Juventude

Construir um centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência
para crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as Regionais.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
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2 - REGIONAL PINHEIRINHO

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do
Pinheiro em Subprefeitura e implantar a Subprefeitura do Tatuquara com serviços
públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher na região sul. Construir um Centro Municipal de Urgências
Médicas (CMUM) no Tatuquara e duas novas Unidades Básicas de Saúde no
Campo do Santana e no Tatuquara. Ampliação do horário de atendimento
(terceiro turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e
profissionais da saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação Construção de quadras cobertas nas Escolas Municipais
Professora Érica Plewka Mlynarczyk, Professor Leonel Moro e São Mateus do
Sul. Concluir as quadras das Escolas Professora Jurandyr Baggio Mockell e
Santa Ana Mestra. Construir escolas de educação integral.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Construção de20 km de ciclovias e ciclo faixas. Completar e
integrar a Linha Verde com novas trincheiras, viadutos e passarelas. Execução
do Terceiro Anel Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
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Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto. Criação do Pólo de Desenvolvimento Sustentável da Caximba com
aproveitamento de gás metano do antigo aterro para geração de energia.
Despoluição das águas dos Rios Iguaçu e Barigui. Construção de um novo
cemitério público na região sul.
Juventude

Construir centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência para
crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as Regionais.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Abastecimento
Instalar Mercado Municipal Regional.
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3 - REGIONAL CIC

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional da CIC
em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher na região sul. Ampliação do horário de atendimento (terceiro
turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e profissionais da
saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de quadras cobertas nas Escolas Municipais Colônia
Augusta, Presidente Tancredo de Almeida Neves e Otto Bracarense. Construção
do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE) da CIC.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Construção de 20 km de ciclovias e ciclo faixas na Regional CIC.
Execução do Terceiro Anel Viário.
Segurança
Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. ‘Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto. Implantar o projeto de revitalização das águas do Rio Barigui. Ampliação
da coleta seletiva e das áreas verdes na CIC. Construção de um novo cemitério
público na região sul.
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Juventude

Construir um centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência
para crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as regionais.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
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4 – REGIONAL BOQUEIRÃO

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do
Boqueirão em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher. Reconstrução das Unidades Básicas de Saúde do Xaxim,
Moradias Belém e Esmeralda. Ampliação do horário de atendimento (terceiro
turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e profissionais da
saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção, ampliação e reforma de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do
orçamento para educação. Construção de quadra coberta na Escola Municipal
Castro e Nivaldo Braga. Construção de biblioteca na Escola Leonor Castellano.
Implementar escola integral na Vila Pantanal para todos os alunos matriculados.
Transformar a Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz, na Vila
Pantanal, em uma escola integral para todos os alunos matriculados. Com
infraestrutura e equipamentos adequados.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Readequar a ciclo faixa da Av. Marechal Floriano. Construção de
20 km de ciclovias e ciclo faixas na Regional BQ. Execução do Terceiro Anel
Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. ‘Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
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Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto. Programa de despoluição do Rio Belém. Melhorar a infraestrutura e
segurança do Zoológico e do Parque Metropolitano do Iguaçu. Obras de
drenagem e de combate à enchente na região. Construção de um novo cemitério
público na região sul.
Juventude

Construir um centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência
para crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as regionais.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
Cultura
Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Abastecimento

Construir um restaurante popular no Boqueirão.
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5 - REGIONAL PORTÃO

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Bairro
Novo em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher e construir o Hospital da Região Norte. Reconstruir as
Unidades de Saúde Vila Clarice e Estrela. Ampliação do horário de atendimento
(terceiro turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e
profissionais da saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de quadras cobertas nas Escolas Municipais
Arapongas, Campo Mourão, Dr. Osvaldo Cruz, Madre Maria dos Anjos, Padre
João Cruciani e Padre José de Anchieta. Construção de bibliotecas nas Escolas
Municipais Arapongas, Desembargador Marçal Justen, Miguel Krug e Elevir
Dionysio e Papa João XXIII.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Construção de 20 km de ciclovias e ciclo faixas na Regional
Portão. Execução do Terceiro Anel Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500guardas municipais. Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto. Obras de drenagem e de combate à enchente na região. Implantar o
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projeto de revitalização das águas do Rio Barigui. Ampliação da coleta seletiva e
das áreas verdes na Regional.
Juventude

Construir centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência para
crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as regionais.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
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6 – REGIONAL CAJURÚ

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Cajuru
em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher e construir o Hospital da Região Norte. Construir um Centro
Municipal de Urgências Médicas (CMUM) no Uberaba. Construir a Unidade de
Saúde Acrópole e no Jardim das Américas. Ampliação do horário de atendimento
(terceiro turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e
profissionais da saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de quadra coberta na Escola Municipal Dona Lula.
Reformar o ginásio da Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Construção de 20 km de ciclovias e ciclo faixas na Regional
Cajuru. Execução do Terceiro Anel Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500guardas municipais. ‘Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto. Programa de despoluição do Rio Belém. Conclusão e implantação do
Parque da Imigração Japonesa. Ampliação da coleta seletiva e das áreas verdes
na Regional.

57

Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Juventude

Construir centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência para
crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as Regionais.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
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7 – REGIONAL SANTA FELICIDADE
Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Bairro
Novo em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Garantir o
funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade plena, com investimentos em
recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação. Implantar o
Hospital da Mulher e construir o Hospital da Região Norte. Construir um Centro
Municipal de Urgências Médicas (CMUM) em Santa Felicidade. Ampliação do
horário de atendimento (terceiro turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de
mil médicos e profissionais da saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIs (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de quadras cobertas nas Escolas Municipais Ali Bark,
Jardim Santo Inácio, Nympha Maria da Rocha Peplow, Professora Sonia Maria
Coimbra Kenski, CEI Professora Lina Maria Martins Moreira e Walter Hoerner.
Construção de bibliotecas nas Escolas Ali Bark, Jardim Santo Inácio e Ana Ella.
Mobilidade

Revitalização da Av. Manoel Ribas com a retirada e recolocação dos
paralelepípedos, reforma das calçadas e cabeamento subterrâneos. Finalizar
com qualidade as obras da Freddolin Wolf. Mais ônibus nos horários de pico e
mais rapidez nos deslocamentos. Construção de asfalto novo e recuperação.
Construir e recuperar as calçadas facilitando a acessibilidade. Construção de 20
km de ciclovias e ciclo faixas na Regional Santa Felicidade. Execução do
Terceiro Anel Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. ‘Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Criar o Parque Vista Alegre. Novas ligações de rede de esgoto. Ampliação da
coleta seletiva e das áreas verdes em Santa Felicidade.
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Juventude

Construir um centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência
para crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes.
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as Regionais. Fortalecer a vocação turística de Santa Felicidade.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Apoio para a Casa Italiana para promover e resgatar a
memória da imigração italiana. Criar novos espaços culturais nos bairros, com
atividades culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para
investimento direto em Cultura.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
Abastecimento
Instalar Mercado Municipal Regional.
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8 – REGIONAL MATRIZ

Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Bairro
Novo em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Construção do
Centro de Urgências Médicas (CMUM) na Matriz e de uma Unidade Básica de
Saúde no bairro Mercês. Implantação Hospital da Mulher e construção do
Hospital da Região Norte. Garantir o funcionamento do Hospital do Idoso em
capacidade plena, com investimentos em recursos humanos, equipamentos e
permanente capacitação. Ampliação do horário de atendimento (terceiro turno)
nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e profissionais da saúde.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construir e recuperar as calçadas facilitando a
acessibilidade. Reforma do Terminal do Guadalupe. Construção e recuperação
de ciclovias e ciclo faixas. Plano Diretor para o Centro de Curitiba.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIS (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de biblioteca na Praça Rui Barbosa (módulo) e na
Escola Municipal Mirazinha Braga. Implantar o programa Comunidade Escola na
Unidade de Educação Integral na Vila Torres.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500guardas municipais. Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos
que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Ampliação da coleta seletiva e das áreas verdes. Novas ligações de rede de
esgoto. Combate à poluição sonora.
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Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Juventude

Implantar centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência para
crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
Cultura

Mais acesso a Cultura. 1% do Orçamento para investimento direto em Cultura.
Abastecimento
Implantar Armazém da Família Vila Torres.
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9 – REGIONAL BOA VISTA
Prefeitura

A prefeitura mais perto de você. Transformar a Administração Regional do Boa
Vista em Subprefeitura com serviços públicos próximos da sua casa.
Saúde

Saúde tratada com respeito e qualidade que a população merece. Construir
Hospital na região. Garantir o funcionamento do Hospital do Idoso em capacidade
plena, com investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente
capacitação. Implantar o Hospital da Mulher. Construir o Vai reconstruir a
Unidade de Saúde Vila Leonice. Construir um Centro Municipal de Urgências
Médicas (CMUM) no Pilarzinho. Ampliação do horário de atendimento (terceiro
turno) nas Unidades de Saúde. Contratação de mil médicos e profissionais da
saúde.
Educação

Garantir vagas na educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos.
Construção e ampliação de CMEIS (creches e pré-escola). 30% do orçamento
para educação. Construção de quadras cobertas nas Escolas Municipais Cerro
Azul, Raul Gelbeck e Theodoro de Bona. Construção de biblioteca na Escola
Theodoro de Bona.
Mobilidade

Mais ônibus nos horários de pico e mais rapidez nos deslocamentos. Construção
de asfalto novo e recuperação. Construção de 20 km de ciclovias e ciclo faixas.
Completar e integrar a Linha Verde com novas trincheiras, viadutos e passarelas.
Execução do Terceiro Anel Viário.
Segurança

Polícia comunitária com módulo local e móvel de proteção aos moradores dos
bairros. Contratação de mais de 1500 guardas municipais. Instalação de 1000
câmeras de monitoramento em terminais, estações tubos nas ruas comercias e
principais vias. Mais iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em
projetos que inibam a criminalidade.
Meio ambiente

Criação de parques, praças e jardim ambientais. Novas ligações de rede de
esgoto.
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Juventude

Construir um centro de educação, esporte, profissionalização, cultura e ciência
para crianças e jovens de 11 e 29 anos.
Drogas

Equipes especializadas nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento de
dependentes e familiares. Disponibilizar pelo menos 500 vagas para
internamento de dependentes
Emprego

Mais vagas para cursos profissionalizantes que gerem oportunidades concretas
de emprego. Articular uma rede de parcerias para criar escolas técnicas em todas
as regionais.
Habitação

Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da população
de áreas de risco, com a regularização das moradias.
Cultura

Mais acesso a Cultura. Criar novos espaços culturais nos bairros, com atividades
culturais de qualidade descentralizadas. 1% do Orçamento para investimento
direto em Cultura.
Esporte e Lazer

Aumentar a participação da população na prática da atividade física voltada para
a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Orientar e acompanhar os participantes nas ações das academias ao ar livre.
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