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DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 

Mais do que premiar boas práticas dos gestores municipais, o Prêmio 
Gestor Público Paraná busca premiar os cidadãos paranaenses. Expli-
co! Nós, Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, ao criarmos 

o PGP-PR, hoje reconhecido como um dos maiores em seu segmento no Brasil, 
buscávamos reconhecer não apenas práticas que tornassem o Estado mais efi-
ciente. Buscávamos também reconhecer projetos que impactassem diretamente 
a vida da população do Paraná, mudando, de fato, a sua realidade.

Muito nos honra dizer que, desde 2013, ano em que criamos o Prêmio Ges-
tor Público Paraná, cumprimos essa missão. Prova disso é o excelente Banco de 
Projetos com mais de 1.000 iniciativas que mudaram a vida e a realidade de mi-
lhões de paranaenses. Ali estão reunidos o que há de melhor na gestão pública 
municipal do Paraná nos últimos 8 anos e podem hoje ser acessados por gestores 
e cidadãos de qualquer lugar do mundo que 
queiram inspiração para resolver os proble-
mas da sua cidade.

Em um ano completamente atípico como 
foi 2020, com uma pandemia que deixou mi-
lhares de pessoas em casa, muitas delas sem 
emprego, em que tivemos que nos distanciar 
fisicamente, a atuação dos gestores públicos 
foi ainda mais importante. Ao ler a Revista da 
8ª edição, você verá municípios que se adap-
taram ao cenário atual e que, apesar de todas 
as dificuldades que lhes foram impostas, desenvolveram e executaram projetos 
que beneficiam seus munícipes. Como sempre digo: em um cenário pintado como 
trevas, o PGP-PR é luz! 

Aproveito para destacar que, ao ler as matérias das próximas páginas, muitos 
irão reparar na ausência de máscaras em algumas fotos, mas vale lembrar que 
elas foram registradas antes do "novo normal", quando o vírus ainda não cir-
culava no Brasil. Outro ponto importante: os cargos registrados nas legendas se 
referem à epoca da premiação, ou seja, 2020. 

Por fim, ressalto ainda que, além de um prêmio aos cidadãos, o PGP-PR é o 
símbolo material de um legado, que sem dúvidas irá perdurar por décadas no 
nosso Estado, atravessando gerações e mudando a vida de paranaenses que ain-
da nem nasceram, mas que um dia pisarão sobre o nosso solo e terão um Paraná 
cada vez mais desenvolvido.

Vida longa ao Prêmio Gestor Público Paraná!

SANEPAR ENTRA PARA LISTA DO ÍNDICE  
CARBONO EFICIENTE DA BOLSA DE VALORES

Pela primeira vez, a Companhia de Sa-
neamento do Paraná (Sanepar) passa 

a integrar a carteira do Índice Carbono 
Eficiente (ICO2) da B3 na Bolsa de Valo-
res, Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BM&FBOVESPA). A empresa está entre 
as 100 com mais ações negociadas na 
Bolsa e submeteu seus inventários de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
à B3. O Índice tem relação clara com a 
sustentabilidade ambiental, com ações 
de descarbonização da economia e com-
bate às mudanças climáticas.

Segundo o diretor de Meio Ambiente 
da empresa, Julio Gonchorosky, a estreia 
da Sanepar no ICO2 se deve ao compro-
metimento público da Companhia com a 
transparência de suas emissões de car-
bono e às permanentes ações no sentido 
de reduzir o impacto gerado por elas. "O 
reconhecimento da Bolsa de Valores vem 
ao encontro dos esforços da Sanepar em 
produzir o inventário anual sobre os GEE 
relacionados às suas atividades, à redu-
ção na emissão de gases de efeito estufa 
e às ações da empresa para a conversão 
dos GEE em energia, por exemplo", diz. 

Carteira tem relação com a sustentabilidade,  
economia de baixo carbono e combate a mudanças climáticas

Preservação do meio ambiente coloca Sanepar na lista de sustentabilidade da Bolsa de Valores

Gonchorosky lembra que a Sanepar 
é signatária dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), cuja Meta 13 
está direcionada para ações de com-
bate às mudanças climáticas, uma das 
preocupações relacionadas à produção 
de GEE.

ÍNDICE - O ICO2 existe desde 2010 
e é um dos índices de sustentabilidade 
criado em uma parceria de BM&FBO-
VESPA com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). 
Atualmente, tem ações de 58 compa-
nhias, sendo de 22 setores diferentes, 
com cerca de R$ 3,3 trilhões em valores 
de mercado. Todas as instituições que 
participam do ICO2 devem aderir formal-
mente à iniciativa e reportar dados de 
seu inventário anual de gases do efeito 
estufa à B3.

Desde seu surgimento, a perfor-
mance do ICO2 foi de 153,85% contra 
82,69% do Ibovespa (base de fechamen-
to em 30/12/2020). No mesmo período, o 
Índice teve menor volatilidade: 24,52% 
do ICO2 contra 25,39% do Ibovespa.
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67 MANDAGUARI
Projeto estimula empatia e  
solidariedade em crianças do 4º ano

68 MANDIRITUBA
Iniciativa mapeia avanço dos  
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

69 MARECHAL CÂNDIDO  RONDON
Gestão correta de resíduos sólidos  
aumenta renda de catadores

70 MARIALVA
Projeto gera emprego e renda valorizando  
economia local nas compras públicas

71 MARINGÁ
Projeto monta Banco de Ideias para  
resolver problemas da cidade

72 MERCEDES
Prefeitura instala painéis solares  
em prédios públicos

73 NOVA AURORA
Projeto leva internet gratuita para  
1.000 famílias de Nova Aurora

74 NOVA ESPERANÇA
Projeto aumenta arrecadação e melhora  
serviço com revisão na taxa de lixo

75 PÉROLA
Município cria grupo de fisioterapia e apoio psicológico  
para pacientes com fibromialgia

76 PONTA GROSSA
Cidade reinventa modelo de Educação durante a pandemia

77 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
Programas combatem êxodo rural e ajudam no  
desenvolvimento econômico do município

78 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Projeto constrói casas para famílias  
carentes no oeste do Paraná

79 TOMAZINA
         Prefeitura cria parque para atrair  
        48 mil novos turistas para cidade

80 EQUIPE PGP-PR

TROFÉU PRÊMIO  
GESTOR PÚBLICO  
PARANÁ

PREMIAÇÃO

6 PGP-PR 2020 reconhece  
43 projetos de 36 municípios e  
um Consórcio em ano de pandemia                         

22 IRETAMA
Prática de esporte retira das ruas 
crianças e adolescentes 

24 MANDAGUARI
Legislativo aprimora mecanismos para  
fiscalizar licitações

26 MANDIRITUBA
Aplicativo reúne serviços para  
Microempreendedores Individuais

MENÇÃO HONROSA 

30 AGUDOS DO SUL
Munícipes podem solicitar serviços  
da prefeitura por meio de aplicativo

32 CAMPO MOURÃO
Prefeitura incentiva a prática de esportes  
em videoaulas durante a pandemia

34 CIANORTE
Município oferece materiais de  
construção para famílias carentes

36 FAZENDA RIO GRANDE
Projeto facilita a abertura de empresas e 
movimenta economia

38 FRANCISCO BELTRÃO
Poupa Tempo reúne diversos serviços de  
órgãos públicos em um só lugar

40 LONDRINA
Iniciativa centraliza atendimento para  
busca de vagas em creches

42 NOVA TEBAS
Projeto incentiva produção de leite e  
fortalece economia local

44 PARANAVAÍ
Ambiente escolar é transformado com  
projeto para resolução de conflitos

46 RONDON
Município utiliza peixes para acabar com 
larvas do mosquito da dengue

48 TOMAZINA
Projeto incentiva produção de  
café especial e combate êxodo rural

50 UMUARAMA
Mapa interativo conta com informações  
sobre obras e contratos

52 UNIÃO DA VITÓRIA
Iniciativa insere educação fiscal e  
tributária na grade escolar

56 ALTAMIRA DO PARANÁ
Instalação de lixeiras acaba com os 
“lixões” nas comunidades rurais

57 APUCARANA
Formação cultural gratuita em teatro,  
dança e música para a população

58 CAFELÂNDIA
Cidade cria espaço de serviços e  
atendimentos para formalização  
de empreendedores

59 CASCAVEL
Projeto incentiva contação de histórias 
entre crianças de escolas públicas

60 CRUZEIRO DO OESTE
Cidade cria museu para expor fósseis 
de dinossauros e pterossauros

61 REGIÃO METROPOLITANA    
     DE CURITIBA (COMESP)

Atendimento farmacêutico é  
padronizado em toda Região  
Metropolitana de Curitiba

62 FOZ DO IGUAÇU
Selo de Ambiente protegido proporcio-
na retomada do turismo na região

63 ITAIPULÂNDIA
Projeto garante sobrevivência de  
empresas e mantém empregos  
durante a pandemia

64 IVAIPORÃ
Crianças plantam hortas e flores  
em 11 CMEIs e 300 casas da cidade

65 JARDIM ALEGRE
Município monta parque de geração de 
energia solar e moderniza  
toda a iluminação da cidade

66 LAPA
Programa estimula empreendedorismo 
entre jovens lapeanos

12 GUAÍRA
Plataforma leva educação a distância para 
alunos do ensino fundamental na pandemia                                       

14 PONTA GROSSA
Projeto capacita microempreendedores  
individuais e fortalece economia local                            

16 MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Ferramenta auxilia no planejamento munici-
pal e corrige problemas de localização 

18 NOVA ESPERANÇA
Projeto transforma bens públicos sem uso  
 em recursos para investimentos  

PRÊMIOS DESTAQUES

CERTIFICADOS  
DE RECONHECIMENTO

REVISTA VIII PRÊMIO  
GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

O ano de 2020 foi, sem dúvi-
das, um dos mais desafia-
dores da história recente 
em todo o mundo. Distan-

ciamento social, trabalho home office, 
toque de recolher, lockdown, palavras 
que entraram no cotidiano e que de-
vem permanecer em 2021, tudo por 
causa de algo que não conseguimos 
ver a olho nu, mas que transformou o 
modo como nos relacionamos: o novo 
coronavírus (Covid-19). E assim como 
tudo mudou, o Prêmio Gestor Público 
Paraná (PGP-PR) teve que mudar.

Quando a 8ª edição da premiação foi 
lançada, ainda não era possível prever 
os desafios que seriam impostos para a 
sua realização. Logo quando as inscri-
ções começaram, o Brasil já registrava 
os primeiros casos de uma doença até 
então desconhecida, mas que se espa-
lhava com uma velocidade alarmante, 
colocando em xeque a viabilidade da 
realização do PGP-PR em seu formato 
original. Frente a esse desafio, fez-se 
necessário que a premiação, que ti-
nha como tema o Empreendedorismo, 
empreendesse em um novo formato 
para cumprir sua missão fundamental: 
identificar e reconhecer as boas práti-
cas da gestão pública paranaense.

Mesmo com as atenções tomadas 
pelo coronavírus, o PGP-PR conseguiu 
o segundo maior número de inscritos 
em sua história: foram 162 projetos de 

68 municípios do Paraná, ficando atrás 
somente da edição 2019, quando foi al-
cançado o recorde de 208 participantes 
de 82 cidades. Os números reafirmam 
o Prêmio Gestor Público Paraná como 
um dos mais importantes do segmento 
no país.

Realizada pela primeira vez de 
modo virtual, a premiação teve que se 
adaptar ao contexto da pandemia, uma 
vez que não era possível avaliar as ini-
ciativas presencialmente em todas as 
cidades. Assim, a maioria das análises 
de campo foram realizadas à distância, 
garantindo mais agilidade e segurança 
aos participantes.

Com as avaliações finalizadas e os 

UM ANO DE
DESAFIOS

"Neste ano em que as restrições financeiras  
normais somaram-se às inúmeras dificuldades 
trazidas pela pandemia, empreender, aprender 

e revisar prioridades foi a tônica” 
Laerzio Chiesorin Junior, coordenador-geral do PGP-PR

premiados escolhidos, restava ainda 
um último desafio: realizar a Cerimô-
nia de Encerramento da 8ª edição do 
PGP-PR. Pela primeira vez na história, 
prefeitos, responsáveis pelos projetos 
e autoridades não poderiam participar 
presencialmente da cerimônia. Tam-
bém pela primeira vez o evento não 
aconteceria na Assembleia Legislati-
va do Estado do Paraná. No dia 10 de 
dezembro de 2020, na Câmara Muni-
cipal de Curitiba, foram revelados os 
43 vencedores de 36 municípios e um 
Consórcio Intermunicipal, com autori-
dades participando remotamente, ce-
lebrando os bons projetos executados 
em 2020 em prol dos paranaenses.

“É um reconhecimento aos gestores  
públicos, que mesmo diante das  

dificuldades conseguiram atender  
bem a população, sobretudo  

neste momento de pandemia”
Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep

Mesmo com a pandemia  
do novo coronavírus,  
PGP-PR 2020 tem  
o segundo maior  
número de inscritos  
em sua história
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AUTORIDADES PRESENTES

O presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, e 
o coordenador-geral do PGP-PR, Laerzio Chiesorin 

Junior, comandaram a premiação presencialmente na 
Câmara Municipal de Curitiba (CMC). No plenário, parti-
ciparam ainda o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto 
Stadler, o vice-presidente Jurídico, Lindolfo Timm, e o 2º 
secretário da CMC, Professor Euler, que presidiu a sessão.

Entre as autoridades que participaram da cerimônia 
de encerramento remotamente estavam o prefeito de 
Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Júnior; o prefeito 
de Cafelândia, Estanislau Mateus Franus; representantes 
da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam); o 
prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos; o prefeito de 
Cianorte, Claudemir Romero Bongiorno; o vice-prefeito 
de Foz do Iguaçu, Nilton Aparecido Bobato; o líder do go-
verno na Câmara de Guaíra, Gileade Osti; o presidente da 
Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Pérola, 
Darlan Scalco; o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batis-
ta; o presidente da Câmara Municipal de Mandaguari, Hud-
son Guimarães; representantes da Prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon; o prefeito de Marialva, Victor Celso Marti-
ni; o prefeito de Maringá, Ulisses Maia; representantes da 
Prefeitura de Nova Aurora; o prefeito de Nova Esperança, 
Moacir Olivatti; o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique 
Rossato Gomes; a vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth 
Schmidt; e o prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom; 
além de outros servidores e autoridades. 

Melhor do Ano
Com a chegada da pandemia e a impossibilidade de rea-

lizar aulas presenciais a partir do mês de março, a Prefeitura 
de Guaíra desenvolveu o Educárius EAD - Inovando o Ensi-
no Infantil e Fundamental, que consiste em uma plataforma 
digital para organizar e disponibilizar videoaulas e atividades 
aos alunos da rede municipal de ensino em período pandê-
mico, elaborado com softwares livres, sem custos de licenças.

Empreendedorismo
A Voe - Aceleradora de Negócios é voltada para os Microempre-
endedores Individuais de Ponta Grossa. Com uma metodologia 
inovadora, o programa é ofertado duas vezes ao ano, com dura-
ção de quatro meses, em que são realizados workshops e men-
torias. No final do programa, as empresas se apresentam para 
uma banca e relatam as mudanças imediatas ou planejadas 
que contribuíram para o seu crescimento empresarial.

Administração Tributária
 A Prefeitura de Nova Esperança desenvolveu o progra-

maTransformando Patrimônio Público em Soluções, Infra-
estrutura e Qualidade de Vida a Toda Municipalidade, em que 
foram levantados todos os bens da administração municipal, 
buscando vender imóveis e móveis do patrimônio público 
não utilizados para investir em diversas áreas necessitadas.

Tecnologia e Inovação
A principal finalidade do SIG Geo, de Marechal Cândido 

Rondon, é contribuir para a modernização da Administração 
Municipal de maneira escalável, com ênfase na melhoria da 
qualidade da informação por meio de sistemas de georrefe-
renciamento, garantindo maior assertividade nas interven-
ções da prefeitura para a definição e realização de obras, bem 
como na correção de informações sobre endereços.

Outros premiados
12 iniciativas ganharam troféus do Prêmio Gestor Públi-

co Paraná pela excelente avaliação, outras 24 receberam o 
Certificado de Reconhecimento por obterem um ótimo de-
sempenho e 3 receberam a Menção Honrosa, concedida aos 
projetos que, por sua excelência, foram contemplados com 
troféu na edição anterior e foram reapresentados, com exce-
lentes resultados e continuidade das ações.

Principais premiações

Solenidade na Câmara  
Municipal de Curitiba  
reuniu prefeitos e autoridades 
de modo virtual

O QUE FOI DITO 

“Mesmo com todas as dificuldades que os 
gestores públicos enfrentaram em 2020 e que 
continuam em 2021, o Prêmio Gestor Público 
Paraná conseguiu um número excelente de ini-
ciativas inscritas e de municípios participantes. 
Isso só comprova o reconhecimento e a impor-
tância do PGP-PR para os gestores públicos, que 
confiaram na nossa premiação, com excelentes 
projetos que transformam, todos os dias, a vida 
de milhares de pessoas.”
OSMAR DE ARAÚJO GOMES,
Presidente do Sindafep

“Para mim foi uma satisfação ter sido convida-
do para presidir a sessão de um prêmio que 
eu já conhecia e acompanhava, mas que eu 
nunca tive a oportunidade de estar na sessão 
participando. Não só participar, mas presidir a 
sessão do 8º Prêmio Gestor Público Paraná, foi 
uma honra. Que daqui para frente a Câmara de 
Curitiba se envolva cada vez mais com o Prêmio, 
inclusive apresentando projetos. Quem sabe sai 
um projeto vencedor aqui da CMC.”
PROFESSOR EULER,
Vereador de Curitiba

“Parabéns aos gestores, que foram 
sensíveis ao espírito empreendedor 
de seus servidores, dando-lhes asas 
para voar nos projetos deste PGP.”
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR,
Coordenador-geral do PGP-PR

“Nós temos percebido, ao publicizar as conquistas do muni-
cípio, principalmente do PGP-PR, que a população fica muito 
orgulhosa. Nos últimos quatro anos, Guaíra sempre foi pre-
miada, sendo que desta vez ganhou o troféu principal. Isso 
só reforça a ideia de que devemos continuar cadastrando os 
projetos nas mais diversas áreas, e que a nossa equipe tem 
entendido a importância da participação e o desenvolvimen-
to de iniciativas que melhoram a administração municipal.”
HERALDO TRENTO,
Prefeito de Guaíra

“Fui o primeiro, da primeira edição, a ser coroado,  
e tenho um orgulho muito grande. Por isso, eu quero  
parabenizar a todos os organizadores da premiação.  

Eu não tenho dúvida que ela tem sido uma  
motivação a mais aos gestores públicos do Paraná  

para que inovem, que busquem alternativas  
para melhorar a vida do nosso povo.”

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO,
Prefeito de Cianorte

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
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MELHOR DO ANO

EMPREENDEDORISMO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Os Troféus Melhor do Ano, Empreendedorismo,  
Tecnologia e Inovação e Administração Tributária 
são os principais do Prêmio Gestor Público Paraná.

Após serem criteriosamente estudados  
pelos avaliadores, os selecionados nessas  
categorias são chancelados por uma  
Comissão Julgadora, composta por instituições  
apoiadoras e patrocinadoras do PGP-PR.  
Os principais fatores avaliados são: inovação, 
possibilidade de replicação e relação custo/benefício.

Na 8ª edição do Prêmio Gestor 
Público Paraná, receberam essas 
premiações os seguintes projetos:

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Nova Esperança

Guaíra

Marechal 
Cândido 
Rondon Ponta 

Grossa

MELHOR DO ANO:
GUAÍRA | Educárius EAD - Inovando o Ensino  
Infantil e Fundamental

EMPREENDEDORISMO:
PONTA GROSSA | Voe Aceleradora de Negócios

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO:
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | SIG Geo M.C. Rondon

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA:
NOVA ESPERANÇA | Transformando Patrimônio Público em Soluções, 
Infraestrutura e Qualidade de Vida a Toda Municipalidade
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REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 | 1312 | REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020

TROFÉU PGP-PR MELHOR DO ANO
Educárius EAD - Inovando o Ensino Infantil e Fundamental
GUAÍRA

Com a chegada do novo coro-
navírus e a impossibilidade 
de realizar aulas presenciais, 
havia um grande receio de 

que o ano letivo fosse perdido, preju-
dicando estudantes de todas as ida-
des, principalmente aqueles nos anos 
iniciais. Pensando nisso, a Prefeitura 
de Guaíra, no Oeste do Paraná, desen-
volveu o Educárius EAD - Inovando o 
Ensino Infantil e Fundamental.

Buscando uma ferramenta lúdica 
e de fácil uso para disponibilizar as 
atividades desenvolvidas para os alu-
nos, a gestão municipal iniciou uma 
pesquisa por plataformas já existen-
tes. Entretanto, nenhuma possuía 
a facilidade e didática necessárias 
para atingir todos os alunos e seus 
responsáveis, pois muitos deles não 
possuíam conhecimentos básicos de 
informática. A Secretaria de Tecno-
logia da Informação se propôs então 
a criar uma plataforma própria, que 
atendesse as necessidades e garan-
tisse uma efetiva participação dos es-
tudantes nas aulas.

Foi realizado um estudo de via-
bilidade, verificando se havia uma 
quantidade significativa de alunos 
que conseguiriam acompanhar as ati-
vidades on-line e qual equipamento 
eles teriam acesso para seus estudos 
diários. Depois, um cronograma foi 

Guaíra desenvolve projeto de  
educação a distância para  
alunos do ensino fundamental
Com práticas inovadoras, Educárius EAD garantiu que crianças continuassem 

os estudos por meio de videoaulas na internet

Devido ao sucesso das ações,  
diversos municípios têm utilizado  
a plataforma para as aulas locais,  
entre eles Cascavel (PR), Eldorado (MS),  
Gravataí (RS), Iporã (PR) e Terra Roxa (PR)

montado para desenvolvimento da 
plataforma a fim de que ela estivesse 
pronta em até quatro semanas, pois 
um longo período de tempo sem aulas 
seria extremamente prejudicial para 
as crianças.

Com a plataforma pronta para que 
fossem disponibilizadas as aulas, o 
próximo passo foi incluir o material 
para acesso dos alunos. Para aque-
les que não possuíam acesso à inter-
net ou não conseguiam acompanhar 
as videoaulas, os pais podiam reti-
rar apostilas na escola, em que eram 
abordados os mesmos conteúdos dos 
vídeos. 

Entretanto, havia o desafio de fa-
zer com que os alunos participassem 
de fato das aulas. Foi então que pro-
fessores e coordenadores buscaram 
se aproximar ainda mais das crianças 
e pais por meio das redes sociais, da 
busca ativa in loco, avisos em rádios e 
jornais e parceria com o Conselho Tu-
telar. Com estas ações, o índice de alu-
nos acompanhando as atividades on-
-line, que antes era de 57% ativamente 
e 30% parcialmente, saltou para 86% 
dos alunos participando ativamente e 
6% parcialmente, reduzindo os índices 
de evasão escolar.

Pela sua inovação, adaptabilidade 
ao momento atual e ótimos resultados, 
o Educárius EAD foi coroado com o 
Troféu PGP-PR Melhor do Ano 2020, a 
principal premiação do Prêmio Gestor 
Público Paraná.

FICHA TÉCNICA 
Município: GUAÍRA
Nº de habitantes estimado:  
33.310 (IBGE/2020)
Beneficiados: 3.504 alunos da Rede  
Municipal de Ensino
Contato: Secretaria de Tecnologia da In-
formação - (44) 3642-9970 / (44) 3642-9939

INOVAÇÃO E CUSTO ZERO

Para que o Educárius EAD fosse desenvolvido, a Secretaria Municipal de Tecnologia da 
Informação utilizou os conhecimentos dos próprios servidores e conseguiu criar uma 
plataforma 100% com software livre, sem custos de licenças, beneficiando mais de 
três mil alunos diretamente. O sucesso é refletido no retorno positivo dos pais e 
alunos, não só de Guaíra, mas de diversas cidades de todo o Brasil.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, recebe o Troféu PGP-PR Melhor do Ano pelo Educárius EAD

Alunos acompanhavam as atividades escolares pelo computador e celular

Plataforma contém atividades de ensino fundamental, especial, infantil e EJA
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Voe Aceleradora de Negócios
PONTA GROSSA

Em tempos de crise, empre-
ender tem se tornado cada 
vez mais comum no nosso 
cotidiano. Existem dois tipos 

de empreendedorismo: o de oportu-
nidade, em que uma pessoa encon-
trou uma excelente oportunidade de 
mercado e tomou a decisão de empre-
ender; e o de necessidade, em que se 
investe no próprio negócio para sair 
de uma situação difícil, modelo este 
mais comum aqui no Brasil. Entretan-
to, é justamente o empreendedorismo 
de necessidade que tende a dar errado, 
em que muitos negócios não vão pra 
frente.

Pensando na qualificação dos 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs), Ponta Grossa desenvolveu 
a Voe Aceleradora de Negócios. A 
Sala do Empreendedor formaliza na 
cidade cerca de 150 MEIs mensalmen-
te, número este que se encontra em 
constante crescimento. Ao todo, são 
mais de 18 mil na condição de micro-
empreendedor, representando cerca 
de 30% das empresas ativas no mu-
nicípio.

O projeto Voe tem como objetivo 
auxiliar os Microempreendedores In-
dividuais no processo de crescimento 
e desenvolvimento do seu negócio, de 
maneira consistente e integrada, com 
foco no autoconhecimento, criativi-
dade e inovação. Lançada em 2018, 
a iniciativa proporciona aos micro-
empresários uma nova visão do seu 
negócio por meio de capacitações, 
permitindo aos participantes uma 
reestruturação da empresa para se 
manterem competitivos no mercado.

Para que a iniciativa cumprisse o 
seu papel, foi realizada uma série de 
parcerias entre prefeitura, faculda-
des, Sebrae e outras empresas, pro-
porcionando ao empresário conhecer 
e frequentar ambientes criativos que 
auxiliam na inovação, receber con-

Projeto capacita  
Microempreendedores  
Individuais e fortalece  
economia local
Voe Aceleradora de Negócios fez com que empre-
sários passassem de MEI para Microempresa

Foram realizadas parcerias entre prefeitura, 
faculdades, Sebrae e outras empresas para 
proporcionar um ambiente criativo para os 
empreendedores

FICHA TÉCNICA
Município: PONTA GROSSA
Nº de habitantes estimado:  
355.336 (IBGE/2020)
Beneficiados: Microempreendedores  
Individuais e Microempresas
Contato: Secretaria da Fazenda 
(42) 3220-1376

sultorias e avaliar seu planejamento 
empresarial e financeiro, bem como 
participar de palestras e encontros. 

Resultados
O programa Voe já capacitou mais 

de 100 Microempreendedores Indivi-
duais, sendo que doze destas empre-

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

TROFÉU PGP-PR EMPREENDEDORISMO

sas já conseguiram mudar de catego-
ria fiscal, tudo gratuitamente para o 
empreendedor. Por meio da aplicação 
dos conhecimentos adquiridos, me-
todologia “mão na massa” e ferra-
mentas desenvolvidas no decorrer 
do programa, os empresários padro-

nizaram seus processos, adotaram 
controles financeiros no empreendi-
mento, inovaram seus serviços e pro-
dutos, investiram em novas máquinas 
e equipamentos e estão em constante 
crescimento, o que gera renda para si 
e para o município.

Os bons resultados alcançados 
garantiram à Ponta Grossa o Troféu 
PGP-PR Empreendedorismo, por in-
centivar a inovação de maneira sus-
tentável economicamente, benefi-
ciando o pequenos empresários e a 
gestão municipal.

Microempreendedores Individuais recebem um certificado após a conclusão das mentorias

Prefeito de Ponta 
Grossa, Marcelo 
Rangel, ao lado de 
sua vice Elizabeth 
Schmidt, recebe 
o Troféu PGP-PR 
Empreendedorismo 
pelo Voe Acelerado-
ra de Negócios
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COMO FUNCIONA
O programa é ofertado duas vezes 
ao ano, com duração de 4 meses. Os 
empresários realizam a inscrição pelo 
site da prefeitura. Antes de selecio-
nar os participantes, os empresários 
participam do workshop “Para que 
servem suas asas?”, onde é apresenta-
da a metodologia do programa, que é 
desenvolvido em três etapas:
1° Vôo – Conhecendo o seu Negócio;
2° Vôo – Construindo e planejando o 
seu modelo de negócio;
3° Vôo – Validando o crescimento  
do seu negócio.
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SIG Geo M. C. Rondon

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Em tempos de pandemia, mui-
tas pessoas aderiram às com-
pras on-line, por exemplo. As 
prefeituras também se adap-

taram para que a população não ficasse 
sem serviços públicos neste período, 
muitas com recursos já existentes an-
tes da chegada da Covid-19. Um deles 
foi Marechal Cândido Rondon, no Oes-
te paranaense, que desenvolveu o SIG 
Geo, uma plataforma de georreferen-
ciamento que auxilia na tomada de de-
cisão do gestor e corrige problemas de 
localização.

Ferramenta auxilia no  
planejamento municipal  
e corrige problemas de localização
SIG Geo tem como foco a melhoria na prestação de serviços  
aos cidadãos e monitoramento de obras públicas

Após a finalização do 
SIG Geo, a prefeitura 
espera um incremento 
de 40% na arrecada-
ção do IPTU urbano 
com a regularização 
das informações

A principal  
finalidade do  
projeto é contribuir 
para a modernização 
da Administração 
Municipal

Prefeito de Marechal Cândido Rondon,  
Marcio Andrei Rauber, coroado com o Troféu 
PGP-PR Tecnologia e Inovação pelo SIG Geo

O município possuía uma base 
cartográfica deficiente, onde até os 
próprios munícipes não conseguiam 
localizar seus destinos por meio de na-
vegadores GPS. Esse problema preju-
dicava a própria prestação de serviços 
aos munícipes, uma vez que a gestão 
pública não possuía informações pre-
cisas sobre a situação de cada local.

A plataforma, desenvolvida pela 
Secretaria de Coordenação e Planeja-
mento, garante uma maior assertivi-
dade nas intervenções da prefeitura 
para a definição e realização de obras, 

FICHA TÉCNICA
Município: MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Nº de habitantes: 53.495 (IBGE/2020)  
Beneficiados: Toda a população 
Contato: Secretaria de Coordenação e 
Planejamento - (45) 3284-8796

possibilitando que engenheiros e ar-
quitetos possam conhecer detalhada-
mente o local em que serão realizadas 
as intervenções.

Outro ponto de destaque da ini-
ciativa é o enriquecimento das in-
formações relativas aos endereços da 
cidade. A causa desse problema foi a 
implantação da numeração, que ao 
longo dos anos foi realizada de ma-
neira equivocada, como a inversão de 
numeração par/ímpar e a segmenta-
ção de trechos. O SIG Geo supre essa 
demanda quanto à geolocalização e a 

falta de informação dos navegadores 
de GPS com o levantamento de todas 
as vias da cidade.

A principal finalidade da ação é 
contribuir para a modernização da 
Administração Municipal de manei-
ra escalável, com ênfase na melhoria 
da qualidade da informação, por meio 
de sistemas de georreferenciamento 
e geoprocessamento. São utilizadas 
ferramentas livres e gratuitas, poden-
do fazer parte da estrutura existente. 
Entre as etapas previstas está a rea-
lização de levantamento fotográfico 
em 360º das vias urbanas e rurais do 
município, disponibilizando em pla-
taforma gratuita e pública para acesso 
da prefeitura e da população.

Entre os benefícios do projeto es-
tão maior rapidez na tomada de de-
cisão, auxiliando as secretarias na 
prestação de serviços aos munícipes, 
fiscalização de obras públicas e paga-
mentos por execução, quantificação 
da produção rural e a correção dos da-
dos geográficos da cidade, tanto junto 
aos órgãos federais quanto às plata-
formas de mapas.

Após a conclusão do levantamento, as informações serão disponibilizadas em uma  
plataforma gratuita para toda população

Equipe de servidores responsáveis pelos projetos inscritos do município na 8ª edição do PGP-PR

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

TROFÉU PGP-PR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FASES DO SIG GEO 
• Cadastro Técnico Municipal, abordando 
a modelagem e implementação  
de um SIG;
• Levantamento de dados com  
georreferenciamento e levantamento 
topográfico;
• Interface entre o munícipe e os dados  
geográficos do município como ruas,  
estradas rurais, localidades no interior, 
numeração predial;
• Realização de levantamento fotográfico em 
360º das vias urbanas e rurais do município.
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Transformando Patrimônio Público em Soluções,  
Infraestrutura e Qualidade de Vida a Toda Municipalidade
NOVA ESPERANÇA

Diante do cenário em que os 
municípios brasileiros es-
tão passando, com recur-
sos cada vez mais escas-

sos, manter serviços com qualidade e 
garantir investimentos não tem sido 
uma tarefa fácil. Para conseguir su-
perar esse problema, a Prefeitura de 
Nova Esperança, no Norte Central do 
Paraná, desenvolveu o projeto Trans-
formando Patrimônio Público em So-
luções, Infraestrutura e Qualidade de 
Vida a Toda Municipalidade.

Para resolver problemas crônicos 
da cidade, a gestão municipal buscou 
a alienação de imóveis e outros bens 
do patrimônio público municipal não 
utilizados, respeitando os procedi-
mentos e legislações pertinentes. En-
tre as necessidades urgentes da cidade 

Projeto transforma  
bens públicos sem uso  
em recursos para  
investimentos  
em infraestrutura
Entre as melhorias realizadas estão a implantação 
de galerias pluviais, a ampliação do cemitério da  
cidade e a construção do Almoxarifado Central

Com a venda de ter-
renos, o município 
reduziu gastos com 
manutenção e ob-
teve incremento de 
tributos municipais 
com as transferên-
cias dos imóveis

estavam a construção de galerias plu-
viais do bairro Cidade Alta, a reforma 
e ampliação do Cemitério Municipal e 
a construção do Almoxarifado Central.

Para que o projeto fosse imple-
mentado, a prefeitura identificou to-
dos os bens públicos por meio da Se-
cretaria de Planejamento, verificando 
a situação fiscal de cada imóvel e bem 
e se o município realmente precisava 
do mesmo ou poderia entregá-lo para 
a iniciativa privada. Após o levanta-
mento, em conjunto com a Secretaria 
de Fazenda e Secretaria de Planeja-
mento, iniciou-se o preparo dos pro-
cedimentos e documentações para 
atendimento das legislações, sempre 
prezando por um processo íntegro e 
transparente.

Para que a venda pudesse ocorrer, 

o Poder Executivo obteve autorização 
do Legislativo por meio das leis mu-
nicipais nº 2.670/2019 e 2.687/2019. 
Foram cerca de 16 processos licita-
tórios homologados, resultando na 
venda de veículos antigos, terrenos e 
equipamentos não utilizados pela ad-
ministração.

Com o valor arrecadado foi possível 
melhorar a infraestrutura de Nova Es-
perança sem prejudicar o atendimento 
à população. Com as reformas e cons-
truções realizadas, o município mo-
tivou os empresários locais, trazendo 
novos empregos e geração de renda.

Os bons resultados alcançados e 
o impacto na vida dos moradores fi-
zeram com que o projeto recebesse o 
Troféu PGP-PR Administração Tribu-
tária 2020.

FICHA TÉCNICA
Município: NOVA ESPERANÇA
Nº de habitantes estimado:  
27.984 (IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Secretaria da Fazenda  
(44) 3252-4545

Prefeito de Nova Esperança, 
Moacir Olivati, recebe o Troféu 
PGP-PR Administração Tributária 
pelo Transformando Patrimônio 
Público em Soluções

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

TROFÉU PGP-PR ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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OBRAS REALIZADAS 
• Pavimentação e e construção das 
Galerias Pluviais do Parque Industrial;
• Construção de Galerias Pluviais do 
bairro Cidade Alta;
• Construção do Almoxarifado  
Central, reforma e ampliação  
do Cemitério Municipal;
• Renovação da frota de veículos.

Município realizou uma série de obras com os recursos derivados da venda de bens públicos Prefeitura manteve imóveis com baixo custo de manutenção e áreas de interesse da administração
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MENÇÃO HONROSA

A Menção Honrosa é um prêmio concedido aos 
projetos que, por sua excelência, já foram con-
templados com Troféu em edição anterior, e na 
edição 2020 do PGP-PR foram reapresentados, de-
monstrando melhoria e continuidade nas ações.

Na 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, as iniciativas  
contempladas com Menção Honrosa foram: 

IRETAMA | Escolinha Craques do Futuro

MANDAGUARI | Lupa Legislativa

MANDIRITUBA | Aplicativo Sala do Empreendedor
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Iretama

Mandirituba

Mandaguari
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Atletas têm se destacado em competições esportivas locais e estaduais

Alunos são acompanhados por agentes esportivos e sociais

MENÇÃO HONROSA
Escolinha Craques do Futuro
IRETAMA

Oferecer um ambiente se-
guro, deixar as crianças 
e adolescentes longe das 
ruas e melhorar a qualida-

de de vida foram os principais objeti-
vos da Escolinha Craques do Futuro, 

Prefeitura identificou que muitos estudantes não realizavam nenhuma ativi-

dade no contraturno escolar, cenário que favorece a entrada na criminalidade

Projeto proporciona a prática  
de esportes e retira crianças  
e adolescentes das ruas

A PRÁTICA DE ESPORTES 
NA INFÂNCIA: 
• Ajuda na descoberta de aptidões 
físicas e mentais;
• Contribui no desenvolvimento da 
personalidade;
• Combate a obesidade, contribuindo 
para uma vida mais saudável;
• Constrói a capacidade de lidar com 
a frustração, desenvolvendo equilíbrio 
emocional;
• Desenvolve a coordenação motora;
• Proporciona autoconfiança, disciplina, 
educação, inclusão social, respeito, 
saúde e trabalho em equipe.

FICHA TÉCNICA
Município: IRETAMA
Nº de habitantes estimado:  
10.098 (IBGE/2020)
Beneficiados: Crianças e adolescentes
Contato: Secretaria de Esportes 
(44) 3573-1668 / (44) 3573-1668

As aulas proporcionam saúde, disciplina,  
ocupação do tempo livre e afastam os jovens  
da criminalidade e das drogas

Projeto já destacou 
dois atletas para  
clubes brasileiros

desenvolvida desde 2017 pela Prefei-
tura de Iretama, no Centro Ocidental 
do Paraná. É oferecida a prática de 
esportes em quatro modalidades no 
contraturno escolar, o que contribuiu 
para reduzir os índices de vulnerabili-

dade social no município.
As Secretarias de Esportes e de 

Ação Social identificaram problemas 
sociais em algumas regiões da cidade, 
entre eles o fato de muitas crianças 
e adolescentes não terem nenhuma 
atividade durante a tarde, cenário que 
favorece a entrada na criminalida-
de. Com as atividades, a gestão mu-
nicipal enxergou a oportunidade de 
afastar os estudantes dessa realidade 
e proporcionar melhores condições 
de vida, com treinamento e estrutu-
ra adequados, além de profissionais 
capacitados para desenvolver nos jo-
vens tanto uma formação esportiva 
quanto pessoal.

O projeto é desenvolvido em dois 
locais no contraturno escolar: segun-
da, quarta e sexta no Estádio Munici-
pal, e terças e quintas no Ginásio de 
Esportes, sempre no período vesper-
tino. A iniciativa tem um custo mensal 

Prefeito de Iretama, Wilson Carlos de Assis, na 
cerimônia de encerramento de 2019

de R$ 20 mil, entre gastos com pesso-
al, material e serviços, com recursos 
livres do município. São oferecidas 
aulas nas modalidades de futebol, 
futsal, handebol e xadrez, atendendo 
cerca de 410 alunos.

Com a Escolinha Craques do Fu-
turo, Iretama proporciona o acesso ao 
lazer, incentiva a prática de esportes 
e melhora a qualidade de vida, dei-
xando essas crianças e adolescentes 
longe das drogas e da criminalidade. 
A cidade busca ainda revelar grandes 
talentos do esporte, objetivo que já 
deu resultado: dois atletas do muni-
cípio foram contratados por grandes 
times de futebol brasileiros.

Em 2019, a Escolinha foi coroada 
com o Troféu Prêmio Gestor Público 
Paraná. Por sua continuidade e exce-
lentes resultados obtidos, a iniciativa 
foi novamente premiada pelo PGP-PR 
com uma Menção Honrosa em 2020.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO
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MENÇÃO HONROSA
Lupa Legislativa
MANDAGUARI

Construir uma democracia 
forte, que seja representati-
va, independente e harmô-
nica entre os poderes é uma 

tarefa a ser desenvolvida, tanto pe-
los políticos quanto pela população. 
Neste aspecto, a Câmara Municipal 
de Mandaguari, no Norte Central do 
Paraná, desenvolveu a Lupa Legisla-
tiva, que visa garantir maior eficiên-
cia e economicidade às contratações 

O acompanhamento 

é feito à distância por 

meio do Portal da Trans-

parência ou presencial-

mente, quando se faz 

necessário

Fiscalização garante economia  
na contratação de serviços

públicas, licitações e contratações di-
retas disponíveis no Portal da Trans-
parência da prefeitura, incentivando 
que os moradores fiscalizem os gas-
tos públicos.

Uma das funções básicas do Poder 
Legislativo Municipal é justamen-
te fiscalizar as ações do Poder Exe-
cutivo, garantindo que os recursos 
públicos, oriundos do pagamento 
de impostos por parte da população, 

Todos os moradores de Mandaguari são beneficiados com uma gestão  
pública eficiente, com economia e qualidade nos serviços contratados

Servidores verificam se o que foi  
contratado pela prefeitura está  
sendo de fato realizado

ENTRE 2019 E 2020 FORAM 
REALIZADOS:

• 60 procedimentos de Análise de 
Licitações Publicadas;
• 51 questionamentos ao Poder 
Executivo, totalizando 23 licitações 
que foram republicadas, suspensas ou 
retificadas;
• 5 procedimentos de Acompanha-
mento Contratual, com 2 finalizados e 
3 em tramitação;
• 13 Recomendações Legislativas;
• Uma denúncia ao Ministério Público 
do Paraná envolvendo prédio público 
construído para abrigar as instalações 
do Canil Municipal.

Assessora Jurídica da Câmara de 
Mandaguari, Letícia Carrasco 
Gomes, diretor-geral, Carlos 
Henrique Bredariol Batista, e 
procuradora Jurídica Laura Ro-
drigues Simões, com o Troféu 
PGP-PR recebido em 2019

FICHA TÉCNICA 
Município: MANDAGUARI
Nº de habitantes estimado: 34.515 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Departamento Jurídico
(44) 3233-1184 / (44) 3233-2711

sejam bem aplicados. Assim, o Lupa 
Legislativa encontrou duas maneiras 
para cumprir seu papel institucional: 
o acompanhamento à distância por 
meio do Portal da Transparência da 
entidade e, presencialmente, quan-
do se fizer necessário, na hipótese de 
ausência de informações na referida 
ferramenta on-line.

Os procedimentos licitatórios são 
acompanhados durante a fase de pu-
blicidade até a definição do resultado 
final com a homologação dos contra-
tados, ou ainda com os motivos de 
eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório. As contra-
tações diretas são fiscalizadas após 
a ratificação. Durante a execução, os 

servidores e vereadores analisam se o 
que foi contratado ou adquirido pela 
prefeitura está sendo de fato realiza-
do.

A inspiração para a criação da fer-
ramenta foi o Observatório Social de 
Mandaguari, que criou mecanismos 
de controle e de fiscalização da Ad-
ministração Pública desenvolvendo 
diversas ações, entre elas o acompa-
nhamento sistemático das contrata-
ções do Poder Executivo e Legislativo 

do município.
Com a fiscalização promovida pelo 

Lupa Legislativa, todos os moradores 
de Mandaguari são beneficiados com 
uma gestão pública eficiente, com 
economia e qualidade nos serviços 
contratados. Em 2019 o projeto foi 
coroado com o Troféu Prêmio Gestor 
Público Paraná. Por sua continuidade 
e apresentação de novos resultados, 
recebeu uma Menção Honrosa na 8ª 
edição da premiação.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Equipe de servidores do Legislativo fiscalizam o andamento de obra
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MENÇÃO HONROSA
Aplicativo Sala do Empreendedor
MANDIRITUBA

Na plataforma é possí-

vel emitir certidões, car-

tão CNPJ ou tirar dúvi-

das diretamente com a 

Sala do Empreendedor

Município cria aplicativo  
e reúne serviços para  
Microempreendedores Individuais

A chegada do novo co-
ronavírus (Covid-19) 
pegou de surpresa todo 
o mundo. A economia 

brasileira, que já atravessava uma 
grande crise e dava sinais de recupe-
ração, desacelerou. Com isso, mui-
tas pessoas que perderam o emprego 
antes e durante a pandemia optaram 
por abrir sua própria empresa, como 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs). Pensando nisso, a Prefeitura 
de Mandirituba, na Região Metropoli-
tana de Curitiba, desenvolveu o Apli-
cativo Sala do Empreendedor.

O app surgiu após a Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio, Turis-
mo e Trabalho identificar que muitos 
microempreendedores estavam com 
dificuldades em emitir documentos, 
certidões, ou mesmo a falta de conhe-
cimento dos procedimentos, datas de 
licitação e seus mecanismos, entre 
outros. Com a criação do aplicativo, 
a prefeitura democratizou o acesso à 
essas informações, reunindo todos os 
serviços em um só espaço, criando um 
canal de comunicação entre o empre-
endedor e a gestão pública.

Aplicativo facilita a vida do  
Microempreendedor Individual, fomenta  
o empreendedorismo e gera renda para o 
município com o pagamento de ISS

No aplicativo são divulgadas vagas 
em cursos de aperfeiçoamento e notí-
cias de interesse dos microempreen-
dedores. A secretaria promoveu ainda 
a desburocratização do setor tribu-
tário, reuniões presenciais (antes da 
pandemia) e virtuais com contadores 
e microempresários, além de divulgar 
licitações destinadas aos MEIs, incen-
tivando-os a participarem dos pro-
cessos. É possível realizar a consulta 
e download de certidões, cartão CNPJ, 
CCMEI e, por meio de um “chat”, ti-
rar dúvidas diretamente com a Sala do 
Empreendedor da cidade.

A inicitiva não só incentiva o de-
senvolvimento do microempreen-
dedor, mas promove também a for-
malização de pequenas empresas, 

fomentando a economia local e ga-
rantindo o acesso aos serviços públi-
cos de forma digital. O resultado disso 
é evidente: o número de atendimentos 
na Sala do Empreendedor teve um sal-
to significativo, aumentando cerca de 
700% em apenas dois anos, de acor-
do com dados da prefeitura. O índice 
demonstra na prática o crescimento 
da formalização e do interesse pelos 
serviços relacionados a esse grupo de 
empreendedores.

O Aplicativo Sala do Empreendedor 
recebeu em 2019 o Troféu Prêmio Ges-
tor Público Paraná. Pela apresentação 
de novos resultados e a sua importân-
cia neste período de pandemia, rece-
beu uma Menção Honrosa do PGP-PR 
em 2020.

A IMPORTÂNCIA DA  
FORMALIZAÇÃO

Quando uma pessoa sai da informali-
dade e torna-se um Microempreende-
dor Individual (MEI), ela passa a contar 
com uma série de benefícios, como 
aposentadoria, auxílio doença, auxílio 
maternidade, facilidade na aberturas 
de contas e obtenção de crédito, 
emissão de notas fiscais, bem como 
de um número de impostos reduzidos. 
O poder público também ganha, pois 
o MEI paga uma contribuição mensal, 
em que parte do valor vai para o muni-
cípio (ISS) ou estado (ICMS).

FICHA TÉCNICA 
Município: MANDIRITUBA
Nº de habitantes estimado: 27.315 (IBGE/2020)
Beneficiados: Microempreendedores  
Individuais
Contato: Secretaria de Idústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho - (41) 3626-1122

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

MEIs participam de atividades presenciais

Prefeito de 
Mandirituba, Luis 
Antonio Biscaia, 
recebe a Menção 
Honrosa pelo 
Aplicativo Sala do 
Empreendedor

Projeto chega a 100% dos  
Microempreendedores da cidade
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AGUDOS DO SUL | Agudos de Portas Abertas

CAMPO MOURÃO | Programa Campo Mourão + Ativa

CIANORTE | Minha Casa Melhor

FAZENDA RIO GRANDE | Programa de Aceleração ao Desenvolvimento Econômico

FRANCISCO BELTRÃO | Re (Inovação) no Atendimento Público Municipal

LONDRINA | Central de Vagas: Boas Práticas na Administração Pública

NOVA TEBAS | Pró Leite: Projeto de Incentivo ao Melhoramento da Produção Leiteira

PARANAVAÍ | Práticas Restaurativas: Empreender na Mudança de Cultura do  
Ambiente Escolar por Meio do Vínculo entre Aluno, Família e Escola

O troféu Prêmio Gestor Público Paraná  
é concedido aos projetos que obtiveram  
o conceito excelente na avaliação feita  
pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual. 

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Na 8ª edição do Prêmio Gestor  
Público Paraná, os contemplados 
nessa categoria foram

RONDON | Projeto Interventor

TOMAZINA | Fomento Café

UMUARAMA | Mapa Interativo Referente a Obras Públicas, Aquisições e Contratação de Empresas

UNIÃO DA VITÓRIA | Educação Fiscal e Tributária: Formando Cidadãos para o Futuro

Londrina

Tomazina

Nova Tebas

União 
da Vitória

Agudos  
do Sul

Fazenda  
Rio Grande

Campo 
Mourão

Paranavaí

Rondon
CianorteUmuarama

Francisco 
Beltrão
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TROFÉU PGP-PR
Agudos de Portas Abertas
AGUDOS DO SUL

Gestão municipal desenvolveu uma plataforma em que o cidadão pode apre-

sentar sua demanda pelo celular, sem precisar ir presencialmente ao órgão

Munícipes podem solicitar  
serviços da prefeitura  
por meio de aplicativo

Com a evolução da tecnologia, 
hoje podemos fazer com-
pras e pagamentos direto 
pelo celular ou computador, 

sem precisar se dirigir a um mercado 
ou agência bancária. O poder público 
também está se adaptando para ofe-
recer serviços de qualidade e facili-
tar o atendimento aos munícipes. É o 
que tem feito Agudos do Sul, na Re-
gião Metropolitana de Curitiba, com 
o aplicativo Agudos de Portas Abertas.

Trata-se de um canal de comuni-
cação centralizado, facilitando o aces-
so de serviços públicos ofertados pelo 
município aos cidadãos. No aplicativo, 
o morador realiza o preenchimento de 
um formulário (de acordo com a ne-
cessidade de cada serviço). Depois de 
enviar as informações, a solicitação é 
destinada para a secretaria e demais 
servidores responsáveis por aque-
la categoria ou serviço. Ao receber a 
solicitação, ela é imediatamente res-
pondida, alterando o status de “Nova 
solicitação” para “Em andamento”, 
“Declinada” ou “Concluída”.

A grande motivação da criação do 
app foi o fato de que grande parte da 
população não tem tempo para se di-
rigir ao órgão público presencialmen-
te. Ademais, a burocracia acaba se 
tornando um entrave para que o cida-
dão apresente suas demandas junto à 
prefeitura. Com o desenvolvimento do 

FICHA TÉCNICA
Município: AGUDOS DO SUL
Nº de habitantes estimado: 9.470 (IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população, fornecedo-
res e prestadores de serviços
Contato: Secretaria de Administração  
(41) 3624-1552 / (41) 3624-2027

Trata-se de um aplicativo que amplia a 
acessibilidade dos cidadãos aos servi-
ços públicos ofertados pelo município

Além de beneficiar os 9 mil habitantes do município,  
fornecedores e prestadores de serviços podem  
solicitar serviços pelo aplicativo

RESULTADOS
Desde que o aplicativo foi lançado, 
cerca de 160 serviços tornaram-se mais 
acessíveis à população. Podem ser 
apresentadas demandas de diversos 
setores da gestão pública, como assis-
tência social, coleta de lixo, educação, 
iluminação pública e saúde. Dos mais 
de 9 mil habitantes, cerca de 874 já são 
usuários do aplicativo, com um total de 
713 solicitações atendidas.

aplicativo, além de ser mais rápido e 
prático, o munícipe pode acompanhar 
a tramitação do seu pedido em tem-
po real. Caso seja necessário, o setor 
responsável solicita mais informações 
via texto e, em alguns casos, o enca-
minhamento de arquivos.

Durante o desenvolvimento do 
aplicativo, foram seguidas três etapas: 
licitação do serviço e desenvolvimen-
to do aplicativo; inclusão dos serviços 
públicos no aplicativo e capacitação 
de servidores para utilizá-lo como 
mecanismo de trabalho; e divulgação 
da ferramenta para a população e uti-

lização dos serviços, esta última a ser 
realizada permanentemente.

O projeto Agudos de Portas Aber-
tas é um meio de disseminar infor-
mações, centralizar pedidos e verifi-
car junto ao cidadão a qualidade dos 
serviços públicos prestados, possi-
bilitando uma melhoria contínua da 
gestão pública. Todos os moradores 
de Agudos do Sul são beneficiados, 
pois desburocratiza e promove mais 
acessibilidade e agilidade na resolu-
ção de demandas, com uma interfa-
ce simples, intuitiva e o melhor: sem 
precisar sair de casa.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Aplicativo está disponível para sistema operacional Android

Prefeitura tem investido na desburocratização para facilitar a vida dos cidadãos
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TROFÉU PGP-PR
Programa Campo Mourão + Ativa
CAMPO MOURÃO

Campo Mourão + Ativa inseriu na rotina dos munícipes a prática de esportes e 

reduziu a utilização de medicamentos para hipertensão

Município inova e incentiva a  
prática de esportes com  
videoaulas durante a pandemia

O sedentarismo é um dos 
principais fatores que con-
tribuem para o surgimento 
de doenças crônicas, como 

a hipertensão e o diabetes. Dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
apontam que 20% da população adulta 
mundial é sedentária. Foi para melho-
rar o cenário local e a vida da popula-
ção que a Prefeitura de Campo Mou-
rão, no Centro Ocidental do Paraná, 
desenvolveu o programa Campo Mou-
rão + Ativa.

 A gestão municipal criou em 2015 o 
programa piloto Viva Mais, que cons-
cientizava os jovens da cidade sobre 

São realizados 
eventos como  
a Semana da  
Qualidade de  
Vida e palestras 
profissionais

FICHA TÉCNICA 
Município: CAMPO MOURÃO
Nº de habitantes estimado: 95.488 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Fundação de Esportes de Campo 

Mourão - (44) 3523-1561 / (44) 3523-9361 

RESULTADOS
• 5% dos participantes que tomavam 
remédios para hipertensão deixaram 
de fazer uso do medicamento; 
• 33 turmas presenciais (antes da pan-
demia), com cerca de 1.300 morado-
res participantes; 
• 140 pessoas com depressão foram 
encaminhadas para terapia de grupo, 
possível graças à parceria com insti-
tuições de ensino; 
• Mais de 25 mil visualizações em 
videoaulas disponibilizadas no 
Youtube.

a necessidade de hábitos saudáveis e 
prática de esportes. Com o sucesso da 
ação, a prefeitura expandiu e criou em 
2017 o Campo Mourão + Ativa, aten-
dendo todas as faixas etárias. As ativi-
dades são desenvolvidas em diversos 
grupos, como Academia da Terceira 
Idade do Corpo de Bombeiros, Adoles-
cente + Ativo, Escola + Ativa, Grupo de 
Condicionamento Físico + Ativo, Mu-

lher + Ativa, Servidor + Ativo e Tercei-
ra Idade em Ação.

Com a chegada da pandemia do 
novo coronavírus, as atividades, que 
antes eram feitas somente presencial-
mente, tiveram que ser adaptadas para 
o meio digital. Foram gravadas video-
aulas e encaminhadas para as turmas 
por meio do WhatsApp. Entretanto, 
a equipe verificou a necessidade de ir 

evoluir, atingindo mais pessoas den-
tro e fora de Campo Mourão. Foi então 
que a equipe criou um canal no Youtu-
be, ampliando o alcance das aulas.

A iniciativa é realizada pela Fun-
dação de Esportes de Campo Mourão, 
da Secretaria Especial de Esportes, 
Recreação e Lazer. Além das práticas 
esportivas, são realizados eventos 
como a Semana da Qualidade de Vida 
e palestras profissionais. O projeto 
oferece ainda, por meio de parceria 
com instituições de ensino, trata-
mento psicológico para pessoas com 
depressão.

Os custos da ação já são previstos 

no orçamento do município. Entre os 
principais benefícios estão a melhora 
na qualidade de vida dos moradores, 
diminuição na ingestão de medica-
mentos contínuos (5% das pessoas 
que tomavam remédios para hiper-
tensão deixaram de fazer uso) e en-
caminhamento de pessoas com de-
pressão para tratamento.

Os bons resultados garantiram à 
iniciativa o Certificado de Reconhe-
cimento do Prêmio Gestor Público 
Paraná (PGP-PR) 2018 e 2019. Pela 
inovação na pandemia e novos re-
sultados, a cidade recebeu o Troféu 
PGP-PR em 2020.

Com a chegada da pandemia, as atividades 
foram adaptadas, com aulas gravadas  
e encaminhadas pelo WhatsApp

O sucesso das aulas por WhatsApp 
motivou a criação de um canal no 
Youtube, que ampliou o alcance para 
além dos limites de Campo Mourão

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Equipe responsável pelo Campo Mourão + Ativa
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TROFÉU PGP-PR
Minha Casa Melhor
CIANORTE 

Programa Minha Casa Melhor contribui para que munícipes de baixa renda 

que já tenham um imóvel consigam realizar melhorias em suas residências

Prefeitura oferece materiais de  
construção para reformas em  
imóveis de famílias carentes

Garantir o direito à moradia 
é um dever que compete 
ao poder público, previs-
to na Constituição Federal 

brasileira. Entretanto, muitas pesso-
as, mesmo tendo uma casa para mo-
rar, vivem em condições precárias 
e, muitas vezes, sub-humanas. Para 
melhorar a situação das moradias da 
cidade, a Prefeitura de Cianorte, na 
região Noroeste do Paraná, criou em 
2014 o projeto Minha Casa Melhor.

Após uma série de estudos, a ges-
tão municipal identificou que apesar 
de muitas famílias já possuírem imó-
veis, grande parte não tinha recursos 
para manutenção, e por isso os imó-
veis já se encontravam em condições 
sanitárias críticas. Com a implemen-
tação do programa, as famílias de 
baixa renda procuram a Secretaria 
Municipal de Assistência Social para 
solicitar ajuda com reformas, am-
pliação ou construção da residência.

Famílias com maior 
número de filhos, 
idosos ou pessoas 
com deficiência que 
residam em moradias 
que coloquem suas 
vidas em risco têm 
prioridade

FICHA TÉCNICA
Município: CIANORTE
Nº de habitantes estimado: 83.816 (IBGE/2020)
Beneficiados: 1.993 famílias de baixa renda; 
7.972 pessoas diretamente ligadas às famí-
lias atendidas
Contato: Secretaria de Assistência Social
 (44) 3631-8072 / (44) 3619-6323

R$ 3,7 

1.993  
famílias de baixa renda foram 
atendidas diretamente pelo 

projeto entre os anos  
de 2014 e 2020

330  
famílias 
por ano

7.972  
pessoas diretamente  

ligadas às famílias  
foram beneficiadas

Após inclusão do Minha Casa Me-
lhor no Plano de Governo, uma lei foi 
aprovada pela Câmara de Vereadores, 
estabelecendo critérios para partici-
pação e os materiais a serem disponi-
bilizados aos moradores. São eles: re-
sidir na cidade há mais de cinco anos 
(tanto na área rural, quanto urbana), 
ter apenas um imóvel registrado em 
seu nome em todo o país, estar cadas-
trado junto à Secretaria de Assistência 
Social e não possuir débitos tributá-
rios junto ao município.

Não existe uma regra do quanti-
tativo de material a ser entregue às 
famílias. Entre os materiais disponi-
bilizados pela prefeitura estão tijolos 
6 furos, cimento, areia grossa e fina, 
pedras, cal, ferro 5/16, telhas de fi-
brocimento 5mm e piso cerâmico. O 
serviço fica a cargo do responsável 
pelo imóvel, sendo que após ser efe-
tuado, a prefeitura realiza uma vis-
toria no local. Os custos são previstos 
no orçamento de Cianorte.

O Programa Minha Casa Melhor 

contribui para uma qualidade de 
vida, oferecendo uma moradia digna 
às pessoas em situação de vulnera-
bilidade social, e combate doenças, 
visto que o saneamento básico é um 
dos alvos das reformas. Ademais, a 
prática movimenta a economia lo-
cal com a compra de materiais para 
as obras, contratação de serviços de 
construção civil e melhora nas calça-
das da cidade, oferecendo mais segu-
rança e acessibilidade para todos os 
moradores de Cianorte.

milhões foram investidos pela Prefeitura de Cianorte 
no Minha Casa Melhor entre os anos de 2017 e 2020.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de Cianorte, Claudemir Romero Bongiorno, contemplado com o Troféu PGP-PR

Equipe da prefeitura acompanha a cerimônia de premiação do PGP-PR de modo virtual

Antes e depois de uma residência beneficiada pelo projeto
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TROFÉU PGP-PR
Programa de Aceleração ao Desenvolvimento Econômico
FAZENDA RIO GRANDE

Programa de Aceleração ao Desenvolvimento Eco-

nômico realiza assessoramento e oferece incenti-

vos para instalação de grandes negócios

Projeto facilita a  
abertura de empresas  
e movimenta economia  
de Fazenda Rio Grande

Em tempos de crise econômica 
e de corte de gastos, muitas 
prefeituras estão buscando 
meios de atrair novos inves-

timentos, tarefa que não tem sido fá-
cil, principalmente com a chegada da 
pandemia do novo coronavírus. É o 
que tem feito Fazenda Rio Grande, na 
Região Metropolitana de Curitiba, que 
desenvolveu o Programa de Acelera-
ção ao Desenvolvimento Econômico 
(PADE).

Com uma população de mais de 
100 mil habitantes, o município tem se 
destacado pelo forte desenvolvimen-
to econômico. Apesar disso, a gestão 
municipal identificou que a burocracia 
era um grande empecilho para aber-
tura de grandes empresas. Pensando 
nisso, a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico criou um 
departamento de desburocratização, 
motivando empresários a instalarem 
seus negócios no município.

Para implementação, a prefeitura 
buscou apoio junto a diversos órgãos, 
como a Companhia Paranaense de 

Programa realiza o 
assessoramento para 
indústrias e grandes 
comércios, oferecen-
do incentivos fiscais e 
criando um ambiente 
favorável de negócios

Iniciativa fomenta 
a criação de novas 
vagas de emprego 
e auxilia na 
desburocratização 
de processos

FICHA TÉCNICA 
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Nº de habitantes estimado: 102.004 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - (41) 3627-8574 / (41) 3627-8550

EMPREGO LOCAL
De acordo com a empresa de transporte 
local, todos os dias são transportadas 
entre 30 e 40 mil pessoas, tanto dentro do 
município quanto para outras localidades. 
Com o aumento da empregabilidade em 
Fazenda Rio Grande, um número menor de 
pessoas terá que se deslocar para outras 
cidades, garantindo melhor qualidade de 
vida e desenvolvimento econômico.

Energia (Copel), Companhia de Sa-
neamento do Paraná (Sanepar), Ins-
tituto Água e Terra (IAT) e a própria 
Procuradoria Municipal para facilitar 
a emissão de documentos. O PADE 
realiza ainda o assessoramento para 
indústrias e grandes comércios, ofe-
recendo incentivos fiscais e criando 
um ambiente favorável para geração 

de empregos e renda.
A prefeitura usou como base uma 

lei de 1998, que trata da política de 
desenvolvimento municipal. Com ela, 
além dos incentivos tributários, é pos-
sível oferecer incentivos físicos, como 
obras de terraplanagem, drenagem, 
aterros, abertura de acessos e outros 
serviços, bem como o acompanha-

mento perante os estabelecimentos 
oficiais de crédito e órgãos públicos 
dos problemas enfrentados pelas em-
presas.

Com a criação do Programa de 
Aceleração, a expectativa é de cria-
ção de milhares de empregos no mu-
nicípio, uma vez que, dependendo do 
porte da empresa, existem critérios e 

exigências específicas, inclusive em 
relação ao número de postos de traba-
lho gerados. Assim, o potencial de em-
pregabilidade de cada empresa pode 
gerar isenções de ITBI, IPTU e ISS de 
construção, por períodos determina-
dos. Toda a população de Fazenda Rio 
Grande é beneficiada com maior quali-
dade de vida e uma economia mais forte.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de Fazenda Rio Grande, Marcio Wozniack, recebe o Troféu PGP-PR pelo  
Programa de Aceleração ao Desenvolvimento EconômicoDiversas empresas foram abertas, fomentando a economia local

Vista aérea de Fazenda Rio Grande
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TROFÉU PGP-PR
Re (Inovação) no Atendimento Público Municipal
FRANCISCO BELTRÃO

Iniciativa beneficiou cerca de 30 mil moradores da região norte de Francisco 

Beltrão, que tinham dificuldades para solicitar serviços na região central

Poupa Tempo reúne diversos  
serviços de órgãos públicos  
em um só lugar

Oferecer serviços públicos 
de qualidade, facilitando 
o atendimento da popula-
ção, é um grande desafio 

dos municípios, independentemente 
do tamanho. Outro entreve é o fato de 
que muitas vezes é preciso ir em mais 
de um local para conseguir documen-
tos, certidões ou atualizar dados junto 
a órgãos públicos. Entretanto, para os 
moradores de Francisco Beltrão, no 

PÚBLICO E DE QUALIDADE
A qualidade e a eficiência no serviço 
público passam não só pela presta-
ção do serviço, mas também pela 
percepção do cidadão se o que ele 
precisava foi de fato atendido e como 
se deu esse processo. Para isso, o 
poder público deve prezar pela facili-
dade e desburocratização do atendi-
mento. Assim, a prefeitura consegue 
resolver o problema do munícipe e 
este, por sua vez, sente-se valorizado 
pela gestão pública.

Sudoeste paranaense, isso não é mais 
problema desde que a prefeitura de-
senvolveu o programa Re (Inovação) 
no Atendimento Público Municipal.

A cidade possui uma população 
de cerca de 92 mil habitantes, sendo 
que cerca de 30 mil deles residem na 
região norte, mais afastada, onde en-
contram mais dificuldades para che-
gar ao centro. Com base em inúmeras 
solicitações desses moradores para 

Dos cerca de 30 mil habitantes da região norte de Francisco 
Beltrão, estima-se que 60% tenha sido atingida desde a  
implantação do Poupa Tempo

Projeto viabiliza a 
descentralização 
de serviços  
públicos em  
um único local

FICHA TÉCNICA
Município: FRANCISCO BELTRÃO
Nº de habitantes estimado: 92.216 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Cerca de 34 mil habitantes
Contato: Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico -  (46) 3524-3953 / 
(46) 3524-6122

descentralizar o atendimento, a ges-
tão municipal criou o Poupa Tempo, 
inspirado no modelo desenvolvido em 
São Paulo.

O projeto viabiliza a descentra-
lização de serviços públicos em um 
único local. Por meio de pesquisas, 
observou-se a necessidade de esta-
belecer um espaço para concentrar os 
serviços oferecidos pela prefeitura e 
por outros órgãos, como Copel, De-
tran, Fórum Eleitoral, Receita Fede-
ral, Instituto de Identificação, MEI, 
Nota Paraná, entre outros. Nos pri-
meiros seis meses, a base de atendi-
mentos era de 42 serviços, sendo que 
atualmente já passa de 60. Os mora-
dores podem procurar atendimento 
nas duas unidades do Poupa Tempo 
de Francisco Beltrão e durante as ati-
vidades itinerantes que ocorrem nas 
outras regiões cidade.

A implantação do Poupa Tempo 
teve como foco o fácil acesso e visi-
bilidade. Para isso, as sedes foram 
criadas em locais de grande fluxo de 
pessoas e contam com vagas de esta-
cionamento para idosos, PcD (Pesso-
as com Deficiência) e ao público em 
geral.

O local é um sucesso. De uma mé-
dia mensal de 200 atendimentos no 
ano de 2017, o número deu um salto, 
chegando a mais de 1000 atendimen-
tos em 2020, ano marcado pela pan-
demia. O sucesso motivou a abertura 
da segunda unidade, o que mostra que 
a população aprovou o Poupa Tempo 
de Francisco Beltrão, podendo solici-
tar diversos serviços em um só lugar. 
Os bons resultados garantiram o Tro-
féu PGP-PR ao programa.

População pode 
solicitar uma série 
de serviços em um 
único lugar

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de 
Francisco Beltrão,  
Cleber Fontana, 
com as responsáveis 
pelas unidades,  
Joselma Cabral e  
Regiane de 
Oliveira Parno

Município conta com duas sedes físicas para atendimento da população
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TROFÉU PGP-PR
Central de Vagas: Boas Práticas na Administração Pública
LONDRINA

Município cria sistema e  
centraliza atendimento para  
busca de vagas em creches

FICHA TÉCNICA 
Município: LONDRINA
Nº de habitantes estimado:  
575.377 (IBGE/2020)
Beneficiados: Crianças de 0 a 3 anos  
que precisam da vaga em creche  
e seus responsáveis
Contato: Secretaria da Educação 
(43) 3375-0022 / (43) 3375-0146

O trabalho é pautado 
no princípio do aten-
dimento humaniza-
do, de acolhimento 
e de escuta das fa-
mílias, identificando 
as vulnerabilidades e 
realizando o encami-
nhamento

Ação conseguiu organizar a fila de espera e desenvolveu critérios técnicos 

para encaminhamento das crianças às unidades

ECONOMIA DE RECURSOS
De acordo com a prefeitura, houve uma redução em 92,4% de ações judiciais movidas 
contra o município desde a implantação do serviço. Considerando que as determinações 
judiciais não cumpridas implicam em multa, o impacto destas nos cofres públicos pode 
ser bastante significativo. Com o dinheiro economizado, é possível investir na construção 
de mais creches, por exemplo.

O acesso à creches é um de-
safio em todo o país. Com 
a falta de vagas, as conse-
quências são longas filas de 

espera e pais sem ter onde deixar seus 
filhos no período em que estão tra-
balhando. Mas as creches não servem 
apenas para cumprir essa função: elas 
são essenciais no desenvolvimento fí-
sico, afetivo e intelectual das crianças. 
Por isso, a Prefeitura de Londrina, no 
Norte Central do Paraná, desenvolveu 
o projeto Central de Vagas: Boas Prá-
ticas na Administração Pública, para 
organizar a fila de espera na cidade.

Antes da implementação da Cen-
tral de Vagas (CV), os pais procura-
vam diretamente às unidades para 
realizarem o cadastro de seus filhos e 
aguardarem na lista de espera, o que 
resultava em um número muito gran-
de, mas não necessariamente real. 
Isso porque o cadastro de uma mesma 
criança era repetido em diversas cre-
ches, o que resultava em uma espera 
mais longa por vaga. Ademais, não 
existiam critérios definidos para es-
colha das crianças, contando apenas 
com a preferência para famílias bene-
ficiadas pelo Bolsa Família.

A proposta de uma CV em creches 
surgiu devido a uma Recomenda-
ção Conjunta do Ministério Público e 
Defensoria Pública para a Secretaria 
Municipal de Educação de Londrina, 
com o objetivo de ter um número real 
de crianças em fila de espera, já que 
as estimativas eram de cerca de oito 
mil aguardando vagas. Uma equi-
pe foi designada para implemen-
tar a Central e desenvolver critérios 
técnicos para seleção das crianças, 
centralizando os pedidos em apenas 
um lugar. Agora, pais e responsáveis 
podem acompanhar pela internet a 
posição em que seu filho se encontra 

na fila por vagas nas creches de Lon-
drina.

Entre os benefícios do projeto 
estão a diminuição na fila de espe-
ra por uma vaga, com cerca de 1.600 
crianças aguardando atualmente. O 
atendimento nas creches também 
melhorou, sendo exclusivo para pais 
de alunos já matriculados. Outro re-
sultado positivo foi a diminuição de 

ações judiciais contra o município, 
gerando economia de recursos com 
o pagamento de multas. Hoje a CV é 
reconhecida como um setor eficien-
te, contribuindo no encaminhamento 
para matrículas de crianças de 0 a 3 
anos nas 89 creches de Londrina, por 
meio de análise socioeconômica das 
famílias, comprovada por documen-
tação.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Lista de espera está organizada de maneira regionalizada, facilitando o planejamento municipal
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TROFÉU PGP-PR
Pró Leite:  Projeto de Incentivo ao Melhoramento da Produção Leiteira em Nova Tebas
NOVA TEBAS

Pró Leite aumentou a renda, melhorou o aprovei-

tamento das pastagens e incentivou a melhora do 

gado com inseminações artificiais

Projeto incentiva  
produtores rurais e 
fortalece economia  
de Nova Tebas

O leite e seus derivados são ri-
cas fontes de proteínas e mi-
nerais essenciais para o ser 
humano, desde o nascimen-

to até a vida adulta. Mas para que isso 
aconteça, é necessário que os produ-
tores tenham condições para melho-
rarem a qualidade desse alimento tão 
importante em nossas vidas. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Nova Tebas, no 
Norte Central do Paraná, desenvolveu o 
Pró Leite: Projeto de Incentivo ao Me-
lhoramento da Produção Leiteira.

Da totalidade dos agricultores do 
município, aproximadamente 85% são 
agricultores familiares, os quais são 
responsáveis pela geração de renda e 
incremento na economia local. Esses 
produtores têm sua renda mensal ge-
rada na agricultura e na produção do 
leite, que é comercializado para os lati-
cínios da região. Diante da importância 
da cadeia leiteira para a economia mu-
nicipal e ciente das possibilidades de 
incremento na produção, a prefeitura 
buscou parcerias para fomentar a área 
leiteira.

Por meio de levantamentos re-
ferentes às condições e tamanho das 
áreas que são destinadas para a pro-

O Pró Leite potencializa  
a produção segura e saudável,  
reduzindo custos e melhorando  
a qualidade do produto ofertado

FICHA TÉCNICA 
Município: NOVA TEBAS
Nº de habitantes estimado: 5.448 (IBGE/2020)
Beneficiados: Produtores do município
Contato: Secretaria de Desenvolvimento 
Rural - (42) 3643-1109

dução de leite, iniciou-se uma série de 
intervenções e ajustes nas propriedades 
dos produtores participantes. Entre os 
problemas identificados estavam: fal-
ta de planejamento para a produção de 
alimentos para os animais, aumentan-
do os custos de produção; proprieda-
des com alto índice de vacas secas (sem 
produção); baixa média de produção/
animal; animais com pouca aptidão 
para produção de leite; áreas de pasta-
gens extensas com poucos animais; e 
necessidade de melhorar a qualidade do 
produto para receber um melhor preço 
por litro de leite.

Em cada um dos casos, os produ-
tores são orientados sobre como agir 
em determinada situação. O município 
ainda disponibiliza incentivo para a in-
seminação artificial por meio do custeio 

do nitrogênio para armazenamento do 
sêmem utilizado na propriedade. A prá-
tica aumenta a qualidade genética dos 
animais, resultando no crescimeneto 
da produção leiteira. Para melhorar 
os índices de confirmação de gestação 
das vacas, o município adquiriu um 
aparelho de ultrassom veterinário, 
utilizado nas propriedades. 

Entre os benefícios trazidos pelo 
Pró Leite estão o aumento na produ-
ção de leite por animal, trazendo mais 
renda aos produtores; melhor apro-
veitamento das pastagens; e diminui-
ção nas requisições de atendimento 
clínico por parte dos produtores aos 
técnicos da cidade, o que resulta na 
diminuição de custos.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de Nova Tebas, Clodoaldo Fernandes dos Santos, com equipe da prefeitura e produtores

INVESTIMENTO QUE TRAZ RESULTADO 
A Prefeitura de Nova Tebas, por meio de parceria com o Governo do Paraná, adquiriu 
resfriadores a granel para atender os produtores. Foram comprados tratores, carreta agrí-
cola, esterqueira líquida, todos eles destinados para associações para serem utilizadas no 
trabalho com silagem e adubação de solo. Com isso, produtores participantes relataram 
aumento de 8,10 litros para 13,54 litros, cerca de 59% em apenas 3 anos.

Inseminação artificial é incentivada para melhorar 
a qualidade genética dos animais
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TROFÉU PGP-PR
Práticas Restaurativas: Empreender na Mudança de Cultura no Ambiente Escolar
PARANAVAÍ

Paranavaí instituiu práticas restaurativas nas instituições de ensino e fortale-

ceu o vínculo entre alunos, professores e familiares

Ambiente escolar  
é transformado com projeto  
para resolução de conflitos

A educação é primordial para 
formarmos uma socieda-
de mais justa e igualitária, 
e como em qualquer am-

biente, nas escolas acontecem dis-
cussões entre os próprios alunos e até 
mesmo com os professores. Explo-
rando as vivências restaurativas como 
instrumento para amenizar os confli-
tos no ambiente escolar, o município 
de Paranavaí, no Noroeste do Paraná, 
desenvolveu o projeto Práticas Res-
taurativas: Empreender na Mudança 
de Cultura do Ambiente Escolar por 
Meio do Vínculo entre Aluno, Família 
e Escola.

Analisando o contexto escolar 
brasileiro, a gestão municipal obser-
vou que a maior parte das ações de-
senvolvidas para lidar com situações 

de conflitos e violência tem sido de 
natureza punitiva e reativa. Diante 
deste cenário, as práticas restaura-
tivas surgem como uma alternativa 
para o gerenciamento de conflitos, 
utilizadas como ferramentas para 
restauração e responsabilização, au-
xiliando na mediação das relações e 
contribuindo para o fortalecimento de 
vínculos na comunidade escolar.

As práticas são iniciadas com a 
Orientação Educacional da institui-

FICHA TÉCNICA 
Município: PARANAVAÍ
Nº de habitantes estimado: 88.922 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Profissionais das 19 escolas 
da Rede Pública Municipal, alunos e seus 
familiares
Contato: Secretaria de Educação
 (44) 3423-6313

O objetivo é ensinar à comunidade escolar 
que há outras maneiras de lidar com conflitos 
e violência que não apenas a punição

Após a implantação do projeto,  
foi percebida uma redução  
significativa nas ocorrências  
internas envolvendo os alunos

ção, que auxilia no estabelecimento de 
vínculo entre o aluno, família e escola. 
Os profissionais recebem uma forma-
ção mensal pela Secretaria Municipal 
de Educação. Depois, é desenvolvido 
um cronograma em cada instituição, 
em que são partilhados uma vez por 
semana os conhecimentos obtidos 
juntamente aos alunos e demais pro-
fissionais da instituição.

A iniciativa visa contribuir no ge-
renciamento das emoções, auxiliando 

os alunos a aprenderem com as situa-
ções adversas e direcionando-os a uma 
resiliência comportamental. Com a im-
plantação das práticas restaurativas nas 
escolas da Rede Pública Municipal, hou-
ve um avanço significativo nas relações 
socioafetivas, o que contribuiu para ate-
nuar os índices de violência interna no 
ambiente escolar.

Outro ponto de destaque foi o au-
mento da nota média dos alunos de toda 
a rede municipal, chegando a 7,4, resul-
tado que colocou o município na 6ª co-
locação do IDEB do Paraná em 2017. Aos 
poucos, a cultura punitivista de reso-
lução de conflitos é convertida em um 
atendimento humanizado, promo-
vendo o diálogo e a solução pacífica, 
formando alunos mais conscientes e 
preparados para o mundo.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique 
Rossato Gomes, foi coroado com o Troféu 
PGP-PR pelo projeto Práticas Restaurativas

IMPACTO
 
As práticas restaurativas têm por 
objetivo o respeito à vida, à cultura do 
diálogo, à solução pacífica dos confli-
tos, ao compromisso com os direitos 
humanos e ao sentimento de perten-
cer ao grupo. Em Paranavaí, o projeto é 
desenvolvido em 19 escolas, alcançan-
do 585 profissionais e beneficiando 
cerca de 6.700 alunos e suas famílias.

Projeto trabalha 
valores humanos 
essenciais e restaura 
relações afetadas 
pelo conflito
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TROFÉU PGP-PR
Projeto Interventor
RONDON

Projeto Interventor utiliza peixes que se alimentam 

de larvas, interrompendo o ciclo reprodutivo do 

mosquito Aedes aegypti

Com ideia simples  
e inovadora, município  
reduz número de  
casos de dengue

Uma das doenças mais co-
muns do Brasil é a dengue. 
A alta circulação do vírus 
possui relação com a falta 

de cuidado da população, que acaba 
deixando recipientes com água parada, 
facilitando a proliferação do mosquito 
transmissor. Com o objetivo de redu-
zir o número de casos, a Prefeitura de 
Rondon, na região Noroeste do Estado, 
desenvolveu o Projeto Interventor, em 
que peixes que se alimentam de larvas 
de mosquito são inseridos em tanques, 
sendo um eficiente controlador bioló-
gico e interrompendo o ciclo reprodu-
tivo do Aedes aegypti.

Em decorrência do alto número de 
casos de dengue que vinha ocorrendo 
no município, a Secretaria de Muni-
cipal de Saúde de Rondon, por meio 
das Agentes de Combate à Endemias, 
iniciou um trabalho com o criame de 
peixes Lebistes, também conhecidos 
como barrigudinho ou guppy, eficien-
tes para controlar o desenvolvimento 
de larvas de mosquitos em diversos 
ambientes. Como estratégia, os ani-
mais foram despejados em tanques 
sem aplicações de substâncias quími-
cas, em piscinas sem uso e bebedouros 
de animais de grande porte.

O peixe Lebiste se alimenta das 
larvas deixadas pelo mosquito e inter-
rompe o ciclo reprodutivo do inseto. 
Após a implementação do projeto, a 
gestão municipal constatou a dimi-
nuição dos casos nas regiões em que 
haviam sidos distribuídos e inseri-
dos, tendo um resultado significativo. 
Além da redução de focos, o controle 
biológico aumentou a eficiência dos 
trabalhadores de endemias no com-
bate à proliferação de larvas no meio 
rural e perímetro urbano.

Para criação dos peixes, que foram 
doados por um município vizinho, 
a prefeitura utilizou o espaço de um 
clube recreativo desativado. Não há 

Mesmo com a criação dos peixes Lebiste para combate da 
doença, a participação da população é fundamental para 
reduzir o número de casos

SINTOMAS E PREVENÇÃO

A dengue é uma doença viral transmiti-
da por mosquitos que ocorre em áreas 
tropicais e subtropicais. Os sintomas são 
febre alta, erupções cutâneas e dores 
musculares e articulares. Em casos 
graves, há hemorragia intensa e choque 
hemorrágico, podendo levar à morte. A 
melhor prevenção é não deixar recipien-
tes com água parada, dificultando o ciclo 
reprodutivo do mosquito.

FICHA TÉCNICA 
Município: RONDON
Nº de habitantes estimado: 9.579 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Departamento de Saúde
 (44) 3672-1122 / (44) 3672-1100

custos com alimentação para os Le-
bistes, que se alimentam das larvas 
dos mosquitos. Os únicos gastos são 
com os salários  da equipe de controle 
de endemias.

Com a ação, Rondon viu o percen-
tual de infestação de larvas do mos-
quito passar de 3,7% no primeiro tri-
mestre de 2018 para 1,7% no mesmo 

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Os peixes foram despejados em tanques sem aplicações de 
substâncias químicas, piscinas sem uso e bebedouro de animais

Peixes Lebistes, conhecidos como  
barrigudinho ou guppy, se alimentam  
de larvas de mosquito

Prefeito de Rondon, Ailton Alfredo Valloto, foi contemplado com o  
Troféu PGP-PR pelo Projeto Interventor

período em 2019, movimento contrá-
rio ao observado nos municípios da 
região, que tiveram aumento signifi-
cativo de casos em 2019. Assim, toda 
a população é beneficiada com a ini-
ciativa, sendo motivada a fazer a sua 
parte, garantindo mais saúde e quali-
dade de vida para os moradores, tanto 
da área urbana quanto da área rural.
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TROFÉU PGP-PR
Fomento Café
TOMAZINA

O Fomento Café beneficia as produtoras  

de grãos especiais, aumentando a renda e  

autoestima das participantes

Com incentivo à  
produção, município  
melhora qualidade  
de vida e combate  
êxodo rural

Com a excelência na produção,  
Tomazina já comercializou grãos de café 
especial para o mercado interno e  
para outros países, como a Austrália

MAIS RENDA
Na produção do café especial, os grãos 
passam por uma padronização na 
peneira e os que apresentam defeitos são 
eliminados. De acordo com o Governo 
do Paraná, diferente do café comum, que 
custa cerca de R$ 400 a saca, em média, 
o especial chega a ser vendido por até 
R$ 1,5 mil, um aumento significativo na 
renda das participantes do Fomento Café.

FICHA TÉCNICA
Município: TOMAZINA
Nº de habitantes estimado: 7.807 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Produtores rurais e Asso-
ciação das Mulheres do Café Matão
Contato:  Secretaria de Agricultura 
(43) 3563-1133

Grande parte dos municí-
pios de pequeno porte do 
Paraná possui suas eco-
nomias fundamentadas 

na agricultura, uma das únicas op-
ções de trabalho para a população. 
O êxodo rural, principal problema 
enfrentado pelas cidades do interior, 
prejudica drasticamente o cenário 
econômico local e a vida da popula-
ção. Por isso, encontrar maneiras de 
garantir que as novas gerações per-
maneçam no campo é fundamental 
para essas cidades.

É o que tem feito o município de 
Tomazina com o projeto Fomento 
Café. A produção de café especial, 
com grãos selecionados, possibilita 
a busca por novos mercados consu-
midores, uma vez que o valor chega 
a ser o dobro do pago pelos grãos co-
muns. Por isso, a gestão municipal 
enxergou a necessidade da manu-

tenção da família no campo, evitando 
êxodo rural e incentivando os produ-
tores com a possibilidade de aumenta-
rem suas rendas.

O projeto tem como destaque a As-
sociação das Mulheres do Café Matão, 
especializada em cafés especiais. Mui-
tas participantes já trabalhavam em 
pequenas lavouras, mas vislumbra-
ram a possibilidade de complementar 
a renda da família com um olhar dife-
rente sobre a produção, fomentando 
o intraempreendedorismo e inovando 
dentro do próprio trabalho.

Sendo assim, as condições de vida 

das famílias envolvidas tiveram me-
lhorias significativas, fato que resul-
tou em progresso econômico para o 
município, que tem realizado investi-
mentos e capacitação técnica dos pro-
dutores. Tomazina passou a exportar 
sacas de café especial para diversos 
lugares, inclusive para a Austrália, do 
outro lado do mundo. Portanto, o pro-
jeto tem sido fundamental não apenas 
na questão econômica, mas na auto-
estima dos participantes e no avanço 
social de maneira concreta, possibi-
litando a permanência no campo com 
qualidade de vida e oportunidades.

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Tomazina 
incentiva a 
produção do café 
especial, tendo 
como destaque 
a Associação das 
Mulheres do Café 
Matão

Prefeito de Tomazina, 
Flávio Xavier de 
Lima Zanrosso, foi 
contemplado com o 
Troféu PGP-PR pela 
iniciativa

AE
N

AE
N



PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

50 | REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 | 51

TROFÉU PGP-PR
Mapa Interativo Referente a Obras Públicas, Aquisições e Contratação de Empresas
UMUARAMA

Moradores de Umuarama podem consultar plataforma para  

acompanhar a utilização de recursos públicos

Prefeitura desenvolve mapa  
interativo com informações  
sobre obras e contratos

Acompanhar o andamento 
de obras, licitações e con-
tratos é uma tarefa difí-
cil para a população, que 

muitas vezes não consegue encon-
trar os dados desejados no Portal da 
Transparência do órgão. Para dar 
mais transparência às obras públicas 
e promover a função fiscalizadora dos 
munícipes, a Prefeitura de Umuara-
ma, no Noroeste do Paraná, desen-
volveu o Mapa Interativo Referente a 
Obras Públicas, Aquisições e Contra-

Basta ter um dispositivo conectado  
à internet para acessar informações sobre 
obras públicas em Umuarama

IMPORTÂNCIA DA  
TRANSPARÊNCIA
A Constituição Federal de 1988 garante 
ao cidadão o acesso aos dados públicos 
gerados e mantidos por qualquer 
governo: federal, estadual e municipal. 
É direito de todo o cidadão ter acesso 
a, por exemplo, de onde vêm as receitas 
do Estado, como são gastos os impos-
tos, quem são os servidores públicos, 
quanto ganham, entre outros dados.

FICHA TÉCNICA 
Município: UMUARAMA
Nº de habitantes estimado: 112.500 
(IBGE/2020)
Beneficiados: Toda a população
Contato: Controladoria Interna  
(44) 3621-4141

tação de Empresas.
Após receber solicitações sobre o 

andamento de obras na cidade, a ges-
tão municipal identificou que o acesso 
às informações, apesar de existir, era 
muito difícil para quem não tinha co-
nhecimento técnico da plataforma e 

dos termos utilizados. O Mapa Intera-
tivo solucionou esse problema, apre-
sentando de maneira simples e des-
complicada todas as obras realizadas 
na cidade a partir de 2017.

O maior desafio para implemen-
tação da solução era consolidar as in-

formações referentes aos investimen-
tos por localização em um único local, 
uma vez que em categorias diferentes 
o munícipe seria obrigado a procu-
rar em mais de um lugar. Utilizando 
a ferramenta de mapas do Google, o 
sistema concentra informações sobre 
contratos, descrição das obras, início 
de vigência, situação, valores, aditivos 
e fotos do local.

Com a facilidade, o cidadão tem 
acesso a situação de construções, refor-
mas de prédios, estradas, pavimentação 

e recape asfáltico, iluminação pública e 
contratação de empresas por parte do 
município. O Mapa tem um custo zero 
de manutenção, uma vez que a ferra-
menta utilizada é gratuita e os servi-
dores integram o quadro efetivo da 
prefeitura. 

Entre os principais benefícios es-
tão o acesso facilitado a informações 
públicas, contribuindo para que qual-
quer morador ou órgãos de controle, 
como o Ministério Público do Para-
ná (MPPR) e o Tribunal de Contas do 

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Transparência nas obras públicas faz com que moradores confiem nos gestores públicos e na boa aplicação de recursos

Prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom, foi contemplado com o Troféu PGP-PR pelo Mapa 
Interativo Referente a Obras Públicas, Aquisição e Contração de Empresas

Munícipe tem acesso a todas as obras realizadas em qualquer ponto da cidade por meio do mapa interativo

Paraná (TCE-PR), identifiquem onde 
estão sendo alocados os recursos pú-
blicos, provenientes do pagamento de 
impostos do cidadão. Além da popu-
lação, o Mapa Interativo facilita o tra-
balho do Observatório Social e da Câ-
mara de Vereadores, garantindo uma 
gestão mais eficiente e comprometida 
com o gasto público.

Pelo seu compromisso com a 
transparência e bons resultados, o 
Mapa Interativo recebeu o Troféu do 
Prêmio Gestor Público Paraná 2020.
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TROFÉU PGP-PR
Educação Fiscal e Tributária: Formando Cidadãos para o Futuro
UNIÃO DA VITÓRIA

O objetivo é formar cidadãos conscientes, mostran-

do a importância do pagamento e destinação do 

imposto recolhido

Município insere  
educação fiscal e  
tributária na grade  
de escolas públicas

Formar cidadãos conscientes 
sobre seus direitos e deveres 
é uma tarefa a ser dividida 
entre pais e escola. Discipli-

nas com noções básicas de finanças, 
que aos poucos estão sendo inseridas 
na grade currícular de todo o Estado, 
têm se mostrado uma parte impor-
tante deste processo. É justamente 
isso que fez União da Vitória com o 
projeto Educação Fiscal e Tributária: 
Formando Cidadãos para o Futuro.

A educação fiscal tem como base 
dois aspectos. O primeiro é de que as 
pessoas se conscientizem da função 
social do tributo. É com ele que o Es-
tado pode oferecer serviços públicos 
de qualidade, como saúde, educação 
e segurança. O segundo é de que as 
pessoas devem fiscalizar os gastos 
públicos, mantendo-se atentos em 
como são aplicados os recursos pelos 
governantes.

União da Vitória implementou a 
iniciativa para cerca de 700 alunos 
matriculados no 5º ano do ensino 
fundamental. Essas crianças estão na 
faixa etária entre nove e 11 anos, idade 
em que já possuem um entendimento 
mais avançado, podendo atuar como 
multiplicadoras do conhecimento, 
cobrando atitudes junto à família e à 
comunidade.

O programa é desenvolvido pela 
equipe do Departamento de Tribu-
tação da Secretaria Municipal de Fi-
nanças, e é aplicado nas escolas mu-
nicipais de União da Vitória por meio 
de palestras, em que os alunos desco-
brem o que são tributos, a importân-
cia de seu recolhimento, onde e como 
os recursos são investidos. Também é 
realizado um concurso de desenho so-
bre a aplicação dos impostos na cida-
de, onde os três primeiros lugares são 
premiados.

Com a inserção da educação fiscal 
nas escolas, União da Vitória con-

tribui para a formação de cidadãos 
comprometidos com seu município 
e conscientes de seu papel na socie-
dade. Ademais, as crianças passam a 
cobrar de seus pais atitudes mais ci-
dadãs, como solicitar o CPF na Nota.  
Com mais notas fiscais emitidas, a 

EDUCAÇÃO FISCAL  
NO PARANÁ 
A Secretaria de Estado da Educação, 
em parceria com o Banco Central, 
anunciou em 2020 que está implemen-
tando em 188 escolas, entre estaduais e 
municipais, o Programa Aprender Valor, 
que insere a educação financeira nas 
aulas de Língua Portuguesa, Matemá-
tica, Geografia e História. O Paraná é o 
primeiro a receber o programa, finan-
ciado pelo Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, do Ministério da Justiça.

As crianças são multiplicadoras de informação, passando  
a cobrar seus pais e a família quando vêem algo errado,  
incentivando a mudança no comportamento

Alunos aprendem o que são tributos por meio de 
palestras

tendência é de melhora na arreca-
dação por meio do aumento da cota 
parte do ICMS, imposto estadual que 
é repartido entre as cidades. Tudo isso 
a um custo próximo de zero, mos-
trando que é possível formar bons ci-
dadãos para o futuro.

FICHA TÉCNICA 
Município: UNIÃO DA VITÓRIA
Nº de habitantes estimado: 57.913 (IBGE/2020)
Beneficiados: Alunos do 5º ano do ensino 
fundamental
Contato: Departamento de Finanças/Tribu-
tação - (42) 3521-1291 / (42) 3521-1200

 Apresentação do Projeto Educação Fiscal e Tributária nas Escolas Municipais 
 

 

 

SAIBA MAIS SOBRE  
ESSE PROJETO

Prefeito de União da Vitória, Hilton Santin Roveda, recebe o Troféu PGP-PR  
pelo Educação Fiscal e Tributária
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O Certificado de Reconhecimento  
é concedido aos projetos que obtiveram  
o conceito ótimo na avaliação feita  
pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual.

Na 8ª edição do Prêmio Gestor  
Público Paraná, os contemplados 
nessa categoria foram:
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Lapa

Região  
Metropolitana  
de Curitiba

Ponta 
Grossa

Tomazina

Jardim 
Alegre

Ivaiporã

Foz do 
Iguaçu

Itaipulândia

Santa  
Terezinha  
de Itaipú

São Miguel  
do Iguaçu  

Marechal 
Cândido  
Rondon

Mercedes

Pérola

Cascavel

Cafelândia
Altamira 

do Paraná

Nova  
Aurora

Cruzeiro  
do Oeste

Nova 
Esperança

Maringá

Marialva Apucarana

Mandaguari

Mandirituba

vimento Sustentável (ODS) 2019

MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos

MARIALVA | Programa Marialva Compra

MARINGÁ | Edital de Soluções Inovadoras: Banco de Ideias 
e Incentivo ao Empreendedorismo

MERCEDES | Criando Políticas de Sustentabilidade com a 
Energia Renovável

NOVA AURORA | Nova Aurora Digital 10 anos

NOVA ESPERANÇA | Regularização da Taxa de Lixo de Nova 
Esperança e Construção do Ecoponto

PÉROLA | União e Parceria Vencendo a Fibromialgia

PONTA GROSSA | Educação Remota da Rede Municipal de 
Ensino da Cidade de Ponta Grossa por Ocasião da Pande-
mia do Covid-19

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | Programas de Apoio ao 
Produtor Rural

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | Morar Legal Construindo Lares 
em São Miguel

TOMAZINA | Parque Salto Cavalcanti

ALTAMIRA DO PARANÁ | Coleta Seletiva Rural

APUCARANA | Luzes de Ribalta

CAFELÂNDIA | Espaço do Empreendedor Social

CASCAVEL | Contador de Histórias

CRUZEIRO DO OESTE | Dinossauros e Pterossauros de 
Cruzeiro do Oeste

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMESP) | 
Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica da 
Região Metropolitana de Curitiba

FOZ DO IGUAÇU | Certificado de Responsabilidade Sanitá-
ria e Selo de Ambiente Protegido

ITAIPULÂNDIA | Fortalece Itaipulândia

IVAIPORÃ | Sementinhas do Saber do CMEI para Casa

JARDIM ALEGRE | Jardim Alegre Energia Renovável: 
Primeiro Município 100% LED e com seu Próprio Parque de 
Geração de Energia Solar

LAPA | Programa Construindo Meu Futuro X Projeto Jovem 
Empreendedor

MANDAGUARI | O que os Olhos Não Veem

MANDIRITUBA | Mapeamento dos Objetivos de Desenvol-
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Coleta Seletiva Rural Luzes da Ribalta
ALTAMIRA DO PARANÁ APUCARANA

Ação atingiu 100% das comunidades rurais, reduzindo  

significativamente o descarte incorreto dos materiais recicláveis

Município investiu em uma nova Escola de Artes 

para ampliar número de alunos atendidos

Instalação de lixeiras acaba com  
“lixões” nas comunidades rurais  
de Altamira do Paraná

Projeto leva dança,  
teatro e música a jovens  
e adultos de Apucarana

Sem ter um local adequado para 
o descarte de lixos recicláveis, 
os moradores das áreas rurais 

de Altamira do Paraná costumavam 
queimar ou enterrar os materiais, fato 
que trazia graves consequências am-
bientais e sanitárias. Com este desafio 
em mãos, a Secretaria de Agricultura, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
partiu em busca de uma solução e 
criou o projeto Coleta Seletiva Rural, 
que levou lixeiras apropriadas para 
o descarte a 100% das comunidades 
rurais de Altamira, que agora pos-
suem coletas programadas de acordo 
com a demanda em cada local.

Com as lixeiras corretas e de fá-
cil acesso, a população passou a ser 
orientada com palestras e movimen-
tos culturais sobre a importância da 
ação, que despertaram a responsa-
bilidade coletiva em separar o lixo. 
Dentro do projeto, cada um passou a 
ter um papel bem definido, o que foi 
vital no sucesso da ação. A popula-
ção ficou responsável por separar e 
descartar o lixo no local correto; os 
Agentes Comunitários de Saúde fi-
caram a cargo de comunicar às au-

Tendo em vista a relevância das 
artes na formação humana, 
o projeto Luzes da Ribalta foi 

criado para levar dança, teatro e músi-
ca gratuitamente à população de Apu-
carana. Em cerca de 3 anos desde a sua 
criação, o projeto atende mais de 1.500 
jovens e adultos.

A Secretaria Municipal de Promo-
ção Artística Cultural e Turística iden-
tificou na cidade uma alta demanda 
por cursos e atividades culturais e pas-
sou então a adaptar sua estrutura para 
atender a população. Iniciando os tra-
balhos com aulas de dança e teatro que 
já funcionavam em uma escala muito 
pequena, a secretaria buscou novos 
espaços e passou a oferecer cursos de 
danças clássicas, modernas, populares 
e urbanas a mais de 1.000 estudantes. O 

Se antes os “lixões” espalhados  
pelos terrenos nas áreas rurais eram  
uma realidade, com o projeto  
isso deixou de existir

A prefeitura está  
finalizando as obras 
da nova Escola de 
Artes da cidade, que 
terá capacidade para 
atender cerca de 
2.000 alunos

toridades quando as lixeiras estão 
cheias; com o aviso, o recolhimento 
e transporte do lixo até o barracão de 
reciclagem é feito pela Secretaria de 
Agricultura, Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos. 

Se antes os “lixões” espalhados 
pelos terrenos nas áreas rurais eram 
uma realidade, com o projeto isso 
deixou de existir desde 2014, quando 

Prefeita de Altamira do 
Paraná, Elza  
Aparecida da Silva, 
com a equipe  
responsável  
pelo projeto

Dança, teatro e música são oferecidos gratuitamente à população

Prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira 
Martins Junior, junto com a Secretária de  
Cultura, Maria Agar

FICHA TÉCNICA 
Município: APUCARANA
Nº de habitantes estimado: 136.234 (IBGE/2020)
Beneficiados: 1.590 alunos de  
todas as idades
Contato: Secretaria de Promoção Artística, 
Cultural e Turística -  (43) 3423-2944

FICHA TÉCNICA 
Município: ALTAMIRA DO PARANÁ
Nº de habitantes estimado: 1.682 (IBGE/2020)
Beneficiados: População da área rural
Contato: Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente e Recursos Hidrícos  -  (44) 3755-1142

MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO
A mudança comportamental dos en-
volvidos é um dos grandes resultados 
observados pelos criadores da iniciati-
va. Entre os mais jovens, os relatos são 
de avanços na disciplina, respeito ao 
próximo, convivência em sociedade e 
um melhor rendimento escolar, com 
maiores notas e frequência. Entre o 
público adulto, nota-se um alto índice 
de realização pessoal, pois para muitos 
a arte era um sonho distante devido 
à falta de oportunidade e condições 
financeiras para a realização. 

curso de teatro atualmente atende 170 
alunos e as oficinas musicais criadas 
pelo projeto chegam a 410 pessoas com 
aulas de violão, violino, violoncelo, ba-
teria, saxofone, piano, flautas e canto.

Com a alta participação dos mu-
nícipes, a prefeitura está finalizando 
as obras da nova Escola de Artes, que 
terá capacidade para atender cerca de 
2.000 alunos em todas as modalidades 
culturais. A edificação oferecerá ainda 
um amplo espaço para os ensaios da 
Banda Municipal e preparo dos jovens 
artistas que irão compor a Camerata 
Jovem de Cordas e a Orquestra Popu-
lar de Violão. 

Como complemento da aulas, to-
dos os anos os alunos realizam apre-
sentações culturais que chegam a reu-
nir 5.000 espectadores na cidade. 

as lixeiras começaram a ser instala-
das. Na prática, fora os ganhos sani-
tários e ambientais, os recicladores 
da cidade foram beneficiados, pois 
tiveram um aumento nos materiais 
recebidos para comercialização. Até 
2030, o objetivo é ampliar as lixeiras 
nas comunidades com maior concen-
tração de pessoas, garantindo a con-
tinuidade do projeto. 

Saiba mais  
sobre esse  
projeto

Saiba mais  
sobre esse  
projeto

56 | REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 | 57



PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Espaço do Empreendedor Social Contador de Histórias
CAFELÂNDIA CASCAVEL

Nos últimos anos, diversas cri-
ses e fatores levaram a um 
aumento significativo de tra-

balhadores informais no Brasil. Em 
Cafelândia a situação não foi dife-
rente. Para atender esta parcela cada 
vez mais significativa da população, 
a prefeitura desenvolveu a Sala do 
Empreendedor, espaço que reúne 
em um único local, gratuitamente, 
contadores, consultores e agentes 
financeiros à disposição dos novos 
empreendedores.

Sala do Empreendedor  
tira trabalhadores da  
informalidade e facilita 
acesso a crédito

Cidade reúne em um único espaço serviços e aten-

dimentos para formalização de Microempresas e 

Microempreendedores, oferecendo também con-

sultorias e processos de desburocratização

FICHA TÉCNICA 

Município: CAFELÂNDIA

Nº de habitantes estimado:  
18.456 (IBGE/2020)

Beneficiados: Trabalhadores informais, 

MEIs e Microempresas

Contato: Secretaria de Administração  
(45) 3241-3589

Cascavel incentiva contação de  
histórias entre alunos da rede pública
Iniciativa visa desenvolver a oralidade, a imagina-

ção e a criatividade, bem como aprimorar a capaci-

dade de oratória dos alunos participantes

Visando desenvolver a oralidade, 
a imaginação e a criatividade 
entre as crianças por meio da 

contação de histórias, melhorando as-
sim a capacidade de oratória dos alu-
nos da Rede Municipal de Educação, a 
Prefeitura de Cascavel desenvolveu o 
programa Contador de Histórias. 

No projeto, os alunos são previa-
mente selecionados nas escolas e, após 
esse processo, são escolhidas as his-
tórias a serem contadas, dando início 
aos ensaios, preparação de cenários e 
figurinos que serão utilizados duran-
te a contação. As escolas definem se 
as apresentações serão em grupos ou 
individuais.

Para que todos possam apresentar 
suas histórias, a Secretaria Municipal 
de Educação organiza um calendário 
com pelo menos 5 dias. Todo o evento 
é planejado e pensado visando tornar 
o aluno protagonista.

Todo o evento é  
planejado para tornar 
o aluno protagonista

FICHA TÉCNICA 

Município: CASCAVEL
Nº de habitantes estimado:  
332.333 (IBGE/2020)
Beneficiados: Alunos da Rede  
Municipal de Ensino
Contato: Secretaria de Educação 
(45) 4001-2804

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Orientação contábil, consultoria das ati-
vidades, abertura da empresa, entrega 
de documentos como CNPJ, Certificado 
de Condição de Microempreendedor 
Individual, Alvará de Funcionamento, 
Relatório de faturamento mensal e 
carnê DAS, bem como o acesso à linha 
de crédito do Banco do Empreendedor 
(Fomento Paraná), orientação sobre 
nota fiscal eletrônica, Declaração de 
Faturamento Anual DASN-SIMEI e cur-
sos de capacitação e aperfeiçoamento, 
com consultorias, oficinas e palestras.

No local, os empreendedores da 
região contam com apoio técnico do 
Sebrae e têm acesso a agentes finan-
ceiros do Banco do Empreendedor da 
Fomento Paraná, que disponibiliza li-
nhas de créditos de até R$ 20.000,00 
com melhores condições de pagamen-
to. Além de desburocratizar e facilitar 
o processo de formalização dos em-
preendedores de Cafelândia, o progra-
ma auxilia no dia a dia de quem já está 
formalizado, prestando consultorias e 
capacitação para Microempreendedo-

res Individuais (MEIs) e Microempre-
sas. São cursos, palestras e mentorias 
focadas em diferentes etapas de cada 
negócio. 

Com o espaço funcionando desde 
2017, a cidade reduziu significativa-
mente o índice de informalidade en-
tre a população. Outro benefício foi a 
queda no número de casos de sonega-
ção de impostos e a diminuição de fa-
lências de empresas, que passaram a 
ter melhor planejamento em todos os 
setores, como financeiro e marketing.

Empreendedores contam com apoio técnico do Sebrae e têm acesso a agentes da Fomento Paraná

Equipe responsável pelo projeto

EDUCAÇÃO EM CASCAVEL
A Rede Municipal de Ensino de Cascavel 
conta com 31 mil alunos matriculados 
em 115 escolas. O Projeto Contador de 
Histórias alcançou, nos últimos 3 anos, 
50% da Rede Pública Municipal de Ensi-
no, com uma média de 442 participantes. 
A meta dos criadores do projeto para os 
próximos anos é possibilitar a partici-
pação de 100% das unidades escolares, 
consequentemente ampliando o número 
de participantes.

As apresentações ocorrem sempre 
no período noturno, para que as famí-
lias dos alunos participantes possam 
prestigiar e envolver-se ainda mais 
no processo escolar das crianças.

Para incentivar ainda mais a lei-
tura entre os estudantes, todos os 
participantes recebem um livro, 
uma medalha e um certificado após 
o evento, em homenagem ao traba-
lho desenvolvido. As escolas recebem 
uma placa pela participação. Em três 
anos desde a criação, o Contador de 
Histórias já alcançou mais de 1.300 
crianças.
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Dinossauros e Pterossauros de Cruzeiro do Oeste Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica
CRUZEIRO DO OESTE REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Cruzeiro do Oeste cria museu  
para expor fósseis de dinossauros  
e pterossauros encontrados na cidade

Espaço conta com uma coleção de mais 600 peças excepcionalmente preservadas, 
entre fósseis de pterossauros, plantas fósseis e o primeiro dinossauro do Paraná

A cidade de Cruzeiro do Oeste 
tornou-se conhecida no meio 
paleontológico a partir da des-

coberta de uma população de pteros-
sauros em 2012. No ano de 2014 veio 
a descoberta do primeiro pterossau-
ro paranaense, o Caiuajara dobruskii, 
repercutida em todo o Brasil. Desde 
então, a prefeitura da cidade vem to-
mando medidas para garantir a pro-
teção e preservação deste patrimônio.

Para isso, além de acompanhar as 
escavações realizadas pela Univer-
sidade do Contestado, de Mafra-SC, 
providenciou-se um laboratório de 
paleontologia, que foi vinculado ao 
já existente museu histórico. A ins-
talação do laboratório possibilitou a 
descoberta do primeiro dinossauro 
do estado do Paraná, o Vespersaurus 
paranaensis. A partir de então a pre-
feitura prosseguiu fechando acordos 
com instituições de ensino superior 
de todo o Brasil, como a Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM) e 
a Universidade de São Paulo (USP), 
responsável pelo artigo científico que 
descreveu o dinossauro paranaense 
para todo o mundo. 

Com a entrada de Cruzeiro do Oeste 
no mapa da paleontologia mundial, em 
2019, o Museu de Paleontologia mu-
nicipal foi criado e inaugurado. Desde 
então o espaço tem sido fundamental 
nos estudos e pesquisas referentes aos 
fósseis de dinossauros no Brasil.

O Museu de  
Paleontologia de  
Cruzeiro do Oeste tem 
sido fundamental nos 
estudos e pesquisas de 
dinossauros no Brasil

FICHA TÉCNICA 

Município: CRUZEIRO DO OESTE

Nº de habitantes estimado: 20.947(IBGE/2020)

Beneficiados: Alunos e professores do  
ensino fundamental ao nível superior,  
adultos interessados em paleontologia e  

dinossauros, e turistas 
Contato: Secretaria de Educação, Cultura, 

Turismo e Esporte - (44) 3676-4754

FICHA TÉCNICA 

Município: Região Metropolitana de Curitiba

Nº de habitantes estimado:  
3.615.027 (IBGE/2017)
Beneficiados: Usuários do SUS

Contato: Direção Geral - (41) 3154-5010

Grupo de trabalho  
padroniza atendimento  
e integra rede farmacêutica 
de toda RMC

Programa abrange 28 municípios e otimizou o atendi-
mento farmacêutico público da região

Com o objetivo de padronizar e 
melhorar a qualidade do aten-
dimento farmacêutico oferecido 

pelos municípios da Região Metropo-
litana de Curitiba, o Consórcio Metro-
politano de Saúde do Paraná (Comesp) 
criou em 2019 o Grupo de Trabalho de 
Assistência Farmacêutica.

O grupo reuniu os farmacêuticos 
de todos os 28 municípios, que em 8 
reuniões definiram novos padrões de 
atendimento e de qualidade mínimos 
a serem compartilhados. Com isso, a 
população passou a ter acesso ao mes-
mo serviço, independentemente do 
local. 

Os encontros entre os farmacêu-
ticos garantiram a criação da Relação 
Regional de Medicamentos da Região 
Metropolitana de Curitiba (REREME), 
uma listagem única de medicamentos 
comuns entre os municípios. Com isso, 
a população de toda a região passou a 
receber os mesmos remédios em todas 
as cidades.

A ação do grupo, não apenas elevou 
a qualidade dos serviços oferecidos 
aos usuários do Sistema Único de Saú-
de (SUS), mas trouxe uma redução nos 
custos e nos índices de judicialização 
nestes municípios.   

Agora a população tem acesso ao mesmo serviço e  
com a mesma qualidade, independentemente do local

MUNICÍPIOS QUE FAZEM 
PARTE DO GRUPO
Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Ta-
mandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva 
do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 
do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, 
Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor 
Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 
Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do 
Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas 
do Sul e Tunas do Paraná.

O DINOSSAURO  
PARANAENSE
Vespersaurus paranaensis (do latim, 
vesper - oeste, saurus - lagarto)  
é uma espécie de dinossauro terópode 
cujos representantes viveram há cerca 
de 90 milhões de anos. Ele media, apro-
ximadamente, 80 cm de altura e 1,6 m de 
comprimento. Era bípede e apresentava 
dieta carnívora, predando pequenos 
animais.Prefeita de Cruzeiro do Oeste, Helena Bertoco, 

secretária de Educação, Onilda Barbosa, e a 
historiadora Neurides Martins

Paleoarte do primeiro dinossauro do Paraná, o Vespersaurus paranaensis

Prefeita de Colombo e presidente do Comesp, 
Izabete Pavin, recebe o Certificado de Reconhe-
cimento pelo Grupo de Trabalho de Assistência 
Farmacêutica
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Certificado de Responsabilidade Sanitária e Selo de Ambiente Protegido Fortalece Itaipulândia
FOZ DO IGUAÇU ITAIPULÂNDIA

FICHA TÉCNICA 

Município: ITAIPULÂNDIA

Nº de habitantes estimado:  
11.385 (IBGE/2020)

Beneficiados: Pessoas Jurídicas  
sediadas no município por um período 
 mínimo de um ano

Contato: Secretaria de Indústria, Comér-

cio, Turismo e Lazer - (45) 3559-8057

FICHA TÉCNICA 

Município: FOZ DO IGUAÇU
Nº de habitantes estimado: 258.248 

(IBGE/2020)

Beneficiados: 200 empresas do setor turísti-

co de Foz do Iguaçu

Contato: Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo - (45) 2105-8112

INADIMPLÊNCIA ZERO
Ao todo já foram concedidos 104 finan-
ciamentos para Microempreendedores 
Individuais (MEIs), Micro e Pequenas 
empresas. Até o momento o projeto tem 
sucesso absoluto, tendo registrado zero 
de inadimplência e de perdas. 

REAQUECIMENTO  
DA ECONOMIA

A iniciativa trouxe resultados significati-
vos para Foz do Iguaçu ainda em 2020. 
São eles:
• Mais de 200 estabelecimentos foram 
readequados para receber visitantes;
• 200 mil visitantes recebidos em Foz do 
Iguaçu em condições de segurança sa-
nitária até dezembro;
• Cerca de 2 mil funcionários tiveram 
seus empregos mantidos;
• Mais de R$ 200 milhões foram injeta-
dos na economia local neste período.

Selo de Ambiente  
Protegido reaquece  
turismo em Foz do Iguaçu  
durante a pandemia

Prática garantiu a segurança dos visitantes e ainda 
beneficiou cerca de 2.000 trabalhadores  
do setor de turismo, que seguiram empregados 

Com o surgimento da pandemia 
do Covid-19 muitos negócios 
foram impactados, principal-

mente em cidades que têm sua eco-
nomia pautada no turismo, como é o 
caso de Foz do Iguaçu, que deixou de 
receber visitantes de uma hora para 
outra. Isso fez com que diversas em-
presas demitissem funcionários e até 
mesmo fechassem as portas durante 
2020. 

Para conter esses efeitos negati-
vos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu se 
reuniu com empresários e profissio-
nais da saúde e organizou um mode-
lo seguro de retorno das atividades 
turísticas na cidade, criando regu-
lamentação específica e adequação 
dos estabelecimentos para que todos 
oferecessem segurança sanitária aos 
visitantes.

Nos encontros nasceu o  Certifi-
cado de Responsabilidade Sanitária e 
Selo de Ambiente Protegido, que es-
tabeleceu um rigoroso protocolo de 
ações e adequações a serem adota-
dos pelas empresas do setor turístico 
da cidade. Aquelas que cumpriram o 
protocolo, verificado por um rígido 

O modelo criado  
em Foz do Iguaçu 
serviu de base para  
a reabertura turística 
em diversas outras 
cidades do país

Itaipulândia fortalece  
empresas locais e garante 
empregos na pandemia

Município injetou cerca de R$ 6 milhões  
nas empresas da cidade, fortalecendo
pequenos negócios e microempreendedores

Sabe-se que os pequenos comér-
cios geram empregos e estimulam 
o crescimento econômico local. 

Portanto, quando uma determinada 
empresa cresce e, em função disso, au-
menta seu quadro de funcionários, mais 
pessoas que residem no local passam a 
ter emprego e renda. Consequentemen-
te, com este crescimento, também sur-
ge um número maior de consumidores 
de outros produtos e serviços, pois as 
pessoas empregadas conquistam poder 
aquisitivo para adquirir bens diversos.

É com o objetivo de valorizar e fo-
mentar este comércio local que o mu-
nicípio de Itaipulândia criou o Programa 
Fortalece Itaipulândia, por meio da Lei 
Municipal nº 1.712/2018, alterada pela 
Lei Municipal nº 1.797/2019.

Com contrato firmado com uma ga-
rantidora, a prefeiturura disponibiliza 
financiamento de recursos para capital 
de giro, investimento, entre outras 
necessidades do negócio, num total de 
aproximadamente R$ 6.000.000,00, 
fomentando assim toda economia lo-
cal.

O programa tem como finalidade 
fornecer a garantia para empréstimos 
realizados por empresas estabeleci-
das no município de Itaipulândia, bem 
como o pagamento de 90% dos juros 
deste financiamento, com objetivo de 
incentivar o investimento produtivo, 
a geração e manutenção de emprego, 
renda e promoção da inclusão social 

Quando uma determinada 
empresa cresce e aumenta 
seu quadro de funcionários, 
mais pessoas passam  
a ter emprego e renda

processo de visitações e auditorias 
coordenadas pelas entidades envolvi-
das no programa, receberam a certifi-
cação e o Selo de Ambiente Protegido, 
garantindo assim a reabertura gra-
dual, segura, mantendo empregos e a 
retomada econômica da cidade.

Para garantir transparência e con-
fiabilidade, as equipes foram com-

Prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, com 
representantes do setor hoteleiro

Prefeita da cidade, Cleide Prates, foi coroada  
com o Certificado de Reconhecimento pelo 
Fortalece Itaipulândia

no município.
Os empréstimos são concedidos 

conforme a condição e capacidade de 
pagamento dos empresários, a crité-
rio da garantidora de crédito ou ins-
tituição financeira, que tem contrato 
firmado com o município, com prazos 
mínimos de 12 meses e máximo de 60 
meses, a praticamente juros zero. 
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Vice prefeito, Nilton Bobato, recebe o  
Certificado de Reconhecimento pelo  
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postas por consultores do Sebrae e 
servidores da prefeitura, que realiza-
ram a checagem in loco dos protocolos. 
Todas as visitas foram documentadas 
em um sistema que comprova as evi-
dências de cumprimento das medidas. 
O modelo criado serviu de base para a 
reabertura turística em diversas ou-
tras cidades do país.
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Sementinhas do Saber do CMEI para casa Primeiro Município 100% LED e com seu próprio Parque de Geração de Energia Solar
IVAIPORÃ JARDIM ALEGRE

Crianças aprendem respeito à  
natureza e alimentação saudável  
com hortas pedagógicas

Iniciativa implementou 
hortas, floreiras e cantei-
ros de árvores frutíferas 
em 11 Centros Municipal 
de Educação Infantil

O contato com a natureza desde 
cedo é importante para o de-
senvolvimento das crianças. 

Além de estimular uma alimentação 
mais saudável e proporcionar o con-
tato com a natureza, fazer uma horta, 
plantar árvores e jardins junto com os 
pequenos propicia deliciosos momen-
tos com a família. Cuidar das planti-
nhas pode ainda ensinar a criança a 
ter paciência e responsabilidade com o 
meio ambiente, permitindo um apri-
moramento da percepção corporal e 
da noção espacial. 

Inspirada neste cenário, a Pre-
feitura de Ivaiporã criou o programa 
Sementinhas do Saber do CMEI para 
Casa, que implementou hortas, flo-
reiras e canteiros de árvores frutíferas 
em cinco dos 11 Centros Municipal de 
Educação Infantil (CMEIs) da cidade. 
Mais tarde, a iniciativa foi ampliada 
para todas as unidades. Em 2020, com 
a pandemia do Covid-19 no Brasil, as 
hortas pedagógicas saíram dos CMEIs 
e passaram a integrar a paisagem das 
casas de 700 alunos, que puderam 
acompanhar o desenvolvimento das 
plantinhas desde quando ainda eram 
sementes.

Com a iniciativa, Ivaiporã vem 

Com a pandemia  
do Covid-19 no Brasil,  
as hortas pedagógicas 
saíram dos CMEIs e  
passaram a integrar  
a paisagem das casas  
de 700 alunos

FICHA TÉCNICA 

Município: IVAIPORÃ

Nº de habitantes estimado:  
31.935 (IBGE/2020)

Beneficiados: 700 estudantes,  

seus familiares e 146 funcionários dos CMEIs

Contato: Secretaria de Educação 
(43) 3472-3121

FICHA TÉCNICA 

Município: JARDIM ALEGRE

Nº de habitantes estimado:  
11.196 (IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população

Contato: Secretaria de Planejamento 
(46) 3475-1256

cumprindo o que determina a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e o Referencial Curricular do Estado 
do Paraná. A ação destaca ainda a im-
portância de uma alimentação saudá-
vel entre as crianças, como propõem 
as políticas de Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN) e de Segurança Ali-

Projeto reduziu os gas-
tos com energia em 30% 
e trouxe mais qualidade 
de vida aos cidadãos de 
Jardim Alegre

Desde 2018 o município de Jar-
dim Alegre tem como objetivo 
tornar a iluminação do muni-

cípio 100% sustentável e, para isso, 
criou o projeto Jardim Alegre Energia 
Renovável. A iniciativa trabalha em 
duas grandes frentes para que isso seja 
possível: trocar toda a iluminação por 
lâmpadas de LED, que consomem me-
nos e são mais sustentáveis, e a cria-
ção de um parque próprio de geração 
de energia solar. 

Ao todo foram mais de 1.500 pon-
tos de substituição das lâmpadas, que 
proporcionaram não apenas um con-
sumo de 30% menos energia, mas 
também um aumento significativo do 
conforto e percepção visual das vias, o 

A troca das lâmpadas por LED trouxe  
mais segurança e maior circulação  
de pessoas e uso de espaços, como  
praças e parques

Jardim Alegre monta parque de  
geração de energia solar e moderniza  
toda a iluminação da cidade

que traz mais segurança e beleza aos 
espaços públicos. Ou seja, a troca dos 
equipamentos de iluminação trouxe 
uma maior circulação de pessoas e uso 
de espaços, como praças e parques da 
cidade. A troca ainda garantiu uma 
redução de custos de manutenção e 
substituição das peças, já que os equi-
pamentos adquiridos possuem 5 anos 
de garantia. 

O parque de geração de ener-
gia solar começou a sair do papel em 
2020, com a aprovação da contratação 
do sistema, que prevê suprir, inicial-
mente, 45% de toda a demanda ener-
gética para a iluminação pública. Após 
a instalação do parque, a prefeitura de 
Jardim Alegre buscará a instalação de 
placas solares em outros prédios pú-
blicos da cidade.

Prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, 
foi coroado com Certificado de Reconhecimento

64 | REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 REVISTA VIII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2020 | 65

Saiba mais  
sobre esse  
projeto

Saiba mais  
sobre esse  
projeto

mentar e Nutricional (SAN). 
De quebra, o programa ainda 

ensina os cuidados com o ambien-
te e a implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e dos oito Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODM) 
entre as crianças e os adultos. 

Prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral, 
recebeu o Certificado de Reconhecimento
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Programa Construindo Meu Futuro X Projeto Jovem Empreendedor
LAPA

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
O que os olhos não veem
MANDAGUARI

Crianças aprendem empatia  
e solidariedade com grupos  
“invisíveis” na sociedade

A intenção é conscientizar alunos, pais e toda  
a comunidade escolar sobre grupos em situação 
de vulnerabilidade social na cidade e fomentar a  
participação em ações solidárias

Diante de uma sociedade cada 
vez mais individualista e com 
a crescente ausência de sensi-

bilidade ao diferente, em que a cultura 
da cooperação é pouco desenvolvida, 
o município de Mandaguari viu a ne-
cessidade de fomentar os princípios de 
empatia e solidariedade ainda nos pri-
meiros anos de vida dos seus habitan-
tes. Com isso, em 2019 nasceu o projeto 
O que os olhos não veem, no qual crian-
ças do quarto ano da Rede Municipal de 
Ensino conheceram a realidade de gru-
pos “invisíveis” em Mandaguari, como 
moradores em situação de rua, idosos 

As crianças são incentivadas a se tornarem também  
agentes de transformação social em Mandaguari

FICHA TÉCNICA
Município: MANDAGUARI

Nº de habitantes estimado:  
34.515 (IBGE/2020)

Beneficiados: Alunos matriculados nos 

quartos anos da Escola Municipal Bom Pastor

Contato: Secretaria de Educação 
(44) 3233-3252

FICHA TÉCNICA 

Município: LAPA

Nº de habitantes estimado:  
48.410 (IBGE/2020)

Beneficiados: Jovens com mais de  
14 anos atendidos pelo Programa  

Construindo Meu Futuro

Contato: Diretoria Geral de Políticas de 

Assistência Social - (41) 3547-5029

As crianças são incentivadas a se tornarem agentes de transformação e elaboram uma ação de assistência social a um dos grupos “invisíveis”

Prefeito da Lapa, 
Paulo Cesar 
Furiati, recebe o 
Certificado de Re-
conhecimento pelo 
Projeto Jovem  
Empreendedor

pobres e deficientes e participaram de 
ações sociais para tentar modificar este 
contexto.

O início de tudo é na sala de aula, 
com a apresentação de histórias que 
relatam o cotidiano da cidade. Por meio 
destas histórias, as crianças são esti-
muladas e passam a observar os grupos 
até então “invisíveis” aos seus olhos na 
sociedade. Em seguida, os alunos par-
ticipam de quatro palestras com agen-
tes sociais que atuam para modificar 
a realidade de grupos em situação de 
vulnerabilidade social de Mandaguari: 
uma assistente social, uma psicóloga 

de uma Escola de Educação Especial, 
um morador residente de um bairro de 
periferia da cidade e um voluntário em 
um projeto social que fornece refeições 
aos moradores  em situação de rua. 

Após as palestras, as crianças são 
incentivadas a se tornarem agentes de 
transformação e juntas elaboram uma 
ação de assistência social a um dos gru-
pos “invisíveis”. Em uma das ações, 
decidiram organizar uma homenagem 
aos alunos da APAE, realizada no evento 
de abertura da Semana da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, em 
que entregaram uma flor confeccionada 
por eles em sala de aula. Os estudantes 
ainda arrecadaram alimentos, roupas e 
itens de higiene que beneficiaram dire-
tamente cerca de 80 famílias carentes.Jovens atendidos pelas Redes de Proteção  

da cidade têm a oportunidade de  
desenvolver seus próprios negócios 

Programa estimula  
empreendedorismo entre  
jovens lapeanos

O Programa Jovem Empreendedor 
é um braço do Programa Cons-
truindo Meu Futuro, desenvol-

vido pelo município da Lapa desde 2018 
e premiado pelo Prêmio Gestor Públi-
co em 2019. A intenção é desenvolver 
o empreendedorismo entre os mais de 
1.000 jovens atendidos pelo Construin-
do o Meu Futuro por meio de mentorias 
nas mais diversas áreas que envolvem o 
mundo dos negócios. 

O foco dos dois programas é atender 
lapeanos entre 10 e 24 anos em situação 
de vulnerabilidade social. Para isso, são 
oferecidos cursos profissionalizantes,  
oficinas, atividades culturais e aulas de 
outros idiomas. Tudo é realizado no es-
paço chamado Centro da Juventude. 

Para participar do Jovem Empre-
endedor, são selecionados jovens com 
mais de 14 anos, que anseiam ter seus 
próprios negócios. Eles passam então a 
receber oficinas e mentorias em diver-
sas áreas, identificando possíveis ra-
mos de atuação e desenvolvendo outras 
etapas para abrirem seus próprios em-
preendimentos. Temas como plano de 
negócio, marketing, networking, tribu-
tação, gestão e organização empresa-
rial são algumas das áreas trabalhadas. 

Mais tarde os jovens beneficiários 
do programa ainda têm a oportunidade 
de apresentarem suas ideias a empre-
sários parceiros, podendo, em alguns 
casos, até receber financiamento des-
tes empresários.
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Mapeamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2019 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
MANDIRITUBA MARECHAL CÂNDIDO RONDON

FICHA TÉCNICA
Município: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Nº de habitantes estimado: 53.495 
(IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população

Contato: Secretaria de Agricultura e Política 

Ambiental -  (45) 3284-8847 / (45) 3284-8828

Após a criação da Lei que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, municípios passaram 

a ser responsáveis pela gestão do lixo 
gerado em seus territórios. Entretan-
to, muitos ainda encontram dificul-
dades para colocar isso em prática. Foi 
identificando este cenário que Mare-
chal Cândido Rondon desenvolveu a 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Com a iniciativa, a administra-
ção municipal identificou uma série 
de falhas no tratamento dos resíduos 
sólidos produzidos pela população,  
listados em sete eixos de atividades: 
Gestão Administrativa, Coleta Con-
vencional, Operação do Aterro Sani-
tário, Coleta Seletiva com Inclusão 
de Catadores, Ecoponto e Logística 
Reversa de Materiais, Educação Am-
biental e Implantação da Coleta de Re-
síduos Orgânicos para Compostagem. 
Em cada eixo foram encontrados os 
principais problemas, causas e conse-
quências, definindo assim ações, in-
dicadores e metas para cada setor.

Como resultado, a Cooperativa de 
Agentes Ambientais (Cooperagir) foi 
beneficiada com um novo contrato em 
que todos os catadores de recicláveis 

Gestão correta de 
resíduos sólidos  
aumenta renda e  
melhora meio ambiente

Todos os catadores da ci-
dade se associaram à co-
operativa, aumentando o 
volume de materiais desti-
nados à reciclagem

Para que as ações fossem possíveis, foram feitos convênios com a 
Itaipu Binacional, Ministério do Meio Ambiente e órgãos estaduais

RESULTADOS
Em 4 anos, Marechal  
Cândido Rondon conseguiu:
• Gerar emprego e renda para 65 catado-
res de materiais recicláveis;
• Aumentar a quantidade de material 
coletado pelas associações de catado-
res de 12,11% em 2016 para 21,74% em 
2019;
• Aumentar a reciclagem efetiva dos ma-
teriais de 8,8% em 2016 para 15,52% em 
2019;
• Diminuir o volume recolhido pela co-
leta convencional de 87,89% em 2016 
para 78,26% em 2019;
• Reduzir o volume de material aterrado 
de 91,2% em 2016 para 84,48% em 2019.

Mandirituba mapeia avanços dos  
Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) na administração pública

Mapa permitiu identificar onde as metas estão sendo cumpridas e contribuiu 
para uma administração pública mais consciente 

Os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), criados 
em 2015 pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), buscam obter 
avanços em dimensões do desenvol-
vimento e do crescimento econômico, 
conciliados à preservação ambiental, 
pauta essencial para a gestão pública. 
Entretanto, nos municípios eles estão 
sendo deixados de lado na hora do de-
senvolvimento de programas e políti-
cas públicas. 

Para que os objetivos voltassem 
ao foco da administração pública e 
passassem a serem efetivamente 
cumpridos, Mandirituba criou o Ma-
peamento dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), projeto 
no qual analisou todos os programas 
desenvolvidos na prefeitura e secreta-
rias e os categorizou dentro da Agenda 
2030, também da ONU. Com o mapa, 
não apenas o cumprimento dos ODS 
foi otimizado, mas o município passou 
a incluir as iniciativas dentro do Plano 
Plurianual (PPA). 

Na prática, a cidade identificou 
onde estão sendo cumpridos os obje-
tivos e auxiliou na observação regu-
lar de quais índices estão avançando 
na cidade. O resultado foi uma admi-
nistração cada vez mais consciente 
de suas ações, pautando sua atuação 
no desenvolvimento econômico, mas 
sem abandonar a preservação am-
biental.

O resultado foi uma 
administração cada 
vez mais consciente 
de suas ações

TRABALHO EM EQUIPE
O mapeamento só foi possível graças 
as equipes envolvidas no dia a dia da 
administração de Mandirituba. Para 
isso, o processo de mapeamento 
contou com a confecção de banners, 
panfletos informativos e garrafas desta-
cando os principais objetivos para cada 
setor. Os materiais orientaram sobre a 
importância dos objetivos e garantiram 
o pleno envolvimento das equipes no 
mapeamento.  

FICHA TÉCNICA 

Município: MANDIRITUBA

Nº de habitantes estimado: 27.315 

(IBGE/2020)

Beneficiados: 40 Gestores dos projetos, 

ações e programas

Contato: Secretaria de Planejamento  
(41) 3626-1122

Prefeito de Mandirituba, 
Luis Antonio Biscaia, 
recebe o Certificado de 
Reconhecimento pelo 
Mapeamento dos ODS

Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Andrei Rauber, com a equipe do projeto
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da cidade passaram a ser associados, o 
que fez com que o volume de material 
destinado à empresa fosse maior, ge-
rando mais renda aos trabalhadores. 
Também foram realizadas campanhas 
para conscientizar a população sobre 
destinação correta dos materiais. 
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Programa Marialva Compra Edital de Soluções Inovadoras: Banco de Ideias e Incentivo ao Empreendedorismo
MARIALVA MARINGÁ

Marialva reorganiza licitações  
e gera empregos e renda na cidade
Por meio do incentivo à participação nas compras públicas do  
município, o projeto valoriza empresários locais

FICHA TÉCNICA
Município: MARIALVA

Nº de habitantes estimado:  
35.804 (IBGE/2020)

Beneficiados: 270 empresários dos mais 
diversos ramos de atividade e  

mais de 4.050 empresas

Contato: Secretaria de Administração 
(44) 3232-8385

FICHA TÉCNICA
Município: MARINGÁ

Nº de habitantes estimado:  
430.157 (IBGE/2020)

Beneficiados:  
Toda população de Maringá

Contato: Secretaria de Inovação e 

Desenvolvimento Econômico

(44) 3221-1388

RESULTADOS

O Programa Marialva Compra trouxe 
outros resultados significativos para a 
cidade como:
•  Redução do período de tramitação 
do processo de 130 dias para 68 dias;
•  Redução de 90% do uso de pa-
péis nos processos de licitação;
• Maior transparência do processo, 
pois o sistema possibilita a consul-
ta na íntegra e em tempo real;
• Assinatura eletrônica e  
digital dos processos.

Os processos das Compras Pú-
blicas da Prefeitura de Marial-
va giram em torno de R$ 60 

milhões por ano. Assim, no aspecto 
de poder financeiro, a Compra Pública 
marialvense é uma alternativa ren-
tável de negócio para as empresas da 
cidade que desejam potencializar os 
seus ganhos.

Neste sentido, lançado em setem-
bro de 2018 pelo Governo Municipal, 
por meio da Secretaria de Adminis-
tração, o Programa Marialva Compra 
consiste em um sistema para estimu-
lar a participação das empresas locais 
nas compras públicas, gerando mais 
renda e mais empregos na cidade.  O 
sistema  ainda trouxe mais segurança, 
agilidade e transparência para todos 
os envolvidos.

O projeto visa a participação de 
empresas locais em pelo menos 70% 
das compras públicas. Para isso, in-
formatizou todo o processo, que até 
2017 era realizado manualmente na 
maior parte das secretarias. Além da 
informatização e treinamento dos 
servidores envolvidos nas compras, a 
prefeitura capacitou empresários para 

Equipe responsável 
pelo projeto Marialva 
Compra

aderirem ao programa. Com isso, ga-
rantiu não apenas uma maior parti-
cipação dos negócios locais, gerando 
um aumento de cerca de R$ 16 milhões 
circulando na cidade, mas otimizou as 
licitações e aquisições, reduzindo o 
número de compras duplicadas entre 
as secretarias e demais órgãos públi-
cos de Marialva. 

Envolver a população na busca 
de soluções para os principais 
problemas do município é o 

principal objetivo do projeto Edital de 
Soluções Inovadoras: Banco de Ideias 
e Incentivo ao Empreendedorismo, 
criado em 2017 pela prefeitura de Ma-
ringá. A iniciativa também busca obter 
resultados mais ágeis a demandas do 
município usando soluções tecnológi-
cas e inovadoras, proporcionando que 
pessoas físicas, pequenas empresas e 
startups desenvolvam projetos de me-
lhoria na qualidade de vida e nos ser-
viços de atendimento aos cidadãos.

O Edital funciona assim: os ser-
vidores relatam algum problema en-
frentado no dia a dia da administração 
pública, criando desafios a serem re-
solvidos. Com estes desafios definidos, 
pessoas físicas acima de 16 anos, em-
presas e startups se candidatam para 
resolver as demandas. As propostas 
de soluções são avaliadas por uma co-
missão e os aprovados têm 12 meses 
para executá-las sem gerar ônus ao 
município. Ao final do período, a exe-
cução é avaliada e, caso tenha cumpri-
do o objetivo de solucionar o desafio 
proposto, será concedido o Atestado 
de Capacidade Técnica, podendo então 
o município adquirir a solução.

Em 2020, 18 desafios foram pro-
postos e 6 soluções foram aprovadas 
para o período de testes, com iniciati-
vas que melhoram a vida dos cidadãos 
maringaenses.

Entre as soluções 
apresentadas estão 
aplicativos que otimi-
zaram a rotina de ór-
gãos públicos e trou-
xeram mais agilidade 
para a população 

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS
Aplicativo Procon na Mão – É um canal 
de comunicação entre consumidores e 
empresas, trabalhando na resolução de 
conflitos; 
Aplicativo Educar – Acompanha notas, 
avaliações, frequências, horários e even-
tos da escola;
Aplicativo Petis – Organiza e torna 
transparente o processo de castração de 
animais;
Aplicativo Flugo – Permite aos trabalha-
dores acompanharem a fila de atendi-
mento na Agência do Trabalhador;
Aplicativo Myselfpay – Proporciona 
mais facilidade para o usuário de trans-
porte público em adquirir o bilhete ou 
recarregar o seu cartão;
Myskills – Cria um sistema Web e APP 
Mobile para gerenciamento de candida-
tos e de vagas de emprego oferecidas na 
Agência do Trabalhador.

Empresários locais são estimulados a participarem de processo de compras públicas

Aplicativos estão facilitando a vida dos moradores de Maringá
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Maringá monta Banco de Ideias para 
resolver problemas da cidade
O objetivo da iniciativa é fomentar soluções inovadoras e  
tecnológicas para os desafios enfrentados pela  
administração pública
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Criando Políticas de Sustentabilidade com a Energia Renovável Nova Aurora Digital 10 anos
MERCEDES NOVA AURORA

Instalação de painéis solares gera  
economia para a Prefeitura de Mercedes
Três prédios públicos 
já receberam os painéis 
solares na cidade, que 
também conta com uma 
“Árvore Solar Digital” no 
Lago Municipal

No município de Mercedes, 
gastos com energia elétrica 
vinham se tornando um pro-

blema cada vez maior. Isso porque, 
devido às altas temperaturas, o muni-
cípio precisou investir em novos equi-
pamentos de ar-condicionado nas 
salas de aula da rede municipal, ga-
rantindo um ambiente saudável para 
o processo de ensino e aprendizagem. 
Os gastos com o funcionamento dos 
novos ares, somados à iluminação 
pública e demais equipamentos, fize-
ram o município desembolsar mais de 
R$951 mil em energia, valor elevado 
para uma cidade de 5 mil habitantes.

Para conter o avanço deste pro-

RETORNO DO  
INVESTIMENTO
O investimento de R$980 mil que foi 
realizado para a instalação dos painéis 
solares deve ser recuperado pela ci-
dade em apenas 4 anos. Isso porque, 
segundo os cálculos, com a energia 
gerada nos três prédios públicos, o 
município terá uma economia anual 
na casa dos R$280 mil. 

Projeto leva internet gratuita para
mais de mil famílias de Nova Aurora
A iniciativa também espalhou câmeras de monitoramento na cidade para levar 
mais segurança à população

O projeto Nova Aurora Digital 10 
anos deu seus primeiros pas-
sos em 2005, quando o acesso 

à internet na cidade ainda era precário, 
mas a demanda por inclusão digital 
entre os munícipes era grande. Para re-
solver esse problema, o Departamento 
de Informática do município investiu 
na implantação de uma rede de fibra 
óptica na cidade, ligando os equipa-
mentos urbanos e prédios públicos de 
Nova Aurora, criando assim os tele-
centros, espaços que forneciam, além 
de internet gratuita, equipamentos de 
informática à disposição da população. 

Mais tarde, em 2010, os telecentros 
evoluíram e a cidade passou a oferecer 
também sinal de internet nas casas da 
população de baixa renda, que não ti-
nham condições de pagar por um pro-
vedor particular de internet. Desde en-
tão, o projeto já chegou a mais de 1.000 
famílias da cidade.

O sinal de internet também serviu 
para a modernização da segurança da 
cidade, uma vez que um sistema de 
monitoramento com câmeras de se-
gurança foi instalado nos prédios pú-
blicos e praças de Nova Aurora. Outro 
setor que avançou foi a transparência 
na administração pública, que passou a 
contar com um Diário Oficial digital em 
todos os setores do governo, garantin-
do o acesso das informações oficiais 
para todos os cidadãos de Nova Aurora 
e o aumento de arrecadação por meio 
de uma maior adimplência no paga-
mento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

O projeto garantiu um aumento de  
arrecadação por meio de uma maior  
adimplência no pagamento do IPTU na cidade

FICHA TÉCNICA
Município: MERCEDES

Nº de habitantes estimado:  
5.577 (IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população  

do município de Mercedes

Contato: Secretaria de Planejamento, Ad-

ministração e Finanças - (45) 3256-8000

FICHA TÉCNICA
Município: NOVA AURORA

Nº de habitantes estimado:  
10.299 (IBGE/2020)

Beneficiados: 1.000 famílias em  

situação de vulnerabilidade social

Contato: Departamento de Informática 
(45) 98403-2240

blema e ainda oferecer soluções mais 
sustentáveis, como preveem diversas 
legislações pelo mundo, Mercedes 
investiu em geração de energia solar, 
por meio de painéis fotovoltaicos. O 
primeiro passo foi em 2018, no Lago 
Municipal, com a chamada Árvore So-
lar Digital, um equipamento com cin-
co painéis que geram energia para ilu-
minar toda a região, sinal de internet 
gratuito para até 100 pessoas. 

Após o sucesso da Árvore, iniciou-
-se a instalação dos painéis nos pré-
dios públicos. Até o momento, três 
locais receberam os equipamentos: 
Paço Municipal, Ginásio de Esportes 
e Escola Municipal Tiradentes. Os lo-

Prédios da gestão municipal foram equipados com painéis solares, além da Árvore Solar, no Lago Municipal

Prefeita de Mercedes, Cleci Maria Rambo Loffi, e o 
responsável pelo projeto, Gilson Backes

Prefeitura oferece sinal de internet gratuito 
para população de baixa renda

cais, além de serem autossustentáveis, 
ainda geram energia suficiente para 
abastecer o Centro Municipal de Saúde 
e o sistema de abastecimento de água 
da cidade. O objetivo agora é instalar os 
painéis nos demais prédios públicos. 
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Regularização da Taxa de Lixo de Nova Esperança e Construção do Ecoponto União e Parceria Vencendo a Fibromialgia
NOVA ESPERANÇA PÉROLA

Município aumenta  
arrecadação e melhora  
serviço com revisão  
na taxa de coleta de lixo

Com a implementação do  
projeto, o incremento chegou  
a mais de R$ 830 mil, tornando  
o serviço autossuficiente  
financeiramente

Com um cenário econômico cada 
vez mais prejudicado, as pre-
feituras de todo o país têm bus-

cado maneiras de aumentar a arreca-
dação e prestar serviços de qualidade 
para a população. É o que fez a Pre-
feitura de Nova Esperança, no Norte 
Central do Paraná, com o projeto de 
Regularização da Taxa de Lixo e Cons-
trução do Ecoponto, que aumentou a 
arrecadação e melhorou o serviço de 
coleta de lixo.

Antes do projeto ser implementa-
do, havia uma alta inadimplência dos 
contribuintes com a taxa de gerencia-
mento de resíduos sólidos domicilia-
res (popularmente conhecida como 
taxa de coleta de lixo), uma vez que 
ela estava vinculada ao Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) e 46% 
dos contribuintes não realizavam o 
pagamento. Após estudos, a gestão 
municipal revogou a taxa de coleta de 
lixo vigente e propôs uma nova, mais 
adequada à realidade orçamentária.

Para que o projeto fosse imple-
mentado, uma nova lei foi aprovada 
pela Câmara de Vereadores de Nova 
Esperança após diversas reuniões 
e audiências públicas com a parti-
cipação da população. Depois, uma 
campanha de conscientização foi de-
senvolvida, fazendo com que os mu-
nícipes entendessem a necessidade 
do aumento do imposto para melho-
ria dos serviços públicos. A nova taxa 
de lixo passou a ser cobrada na conta 
de água, após convênio da prefeitura 

Pérola oferece fisioterapia  
e apoio psicológico para  
pacientes com fibromialgia

Projeto oferece acompanhamento farmacêutivo e diversas
atividades semanais em grupos de 10 pacientes

A fibromialgia é uma das Doen-
ças Crônicas Não Transmissí-
veis (DCNT) incluída nas Po-

líticas de Prioridade do Ministério da 
Saúde/SUS. Ela é uma síndrome clí-
nica que se manifesta principalmente 
por fortes dores em todo o corpo. Jun-
to com a dor surgem sintomas como 
fadiga, sono não reparador, falta de 
memória e concentração, ansiedade e 
até depressão. Em Pérola, município 
do Noroeste do Paraná, o número de 
diagnosticados com a doença cresceu 
consideravelmente nos últimos anos e 
na busca por oferecer um suporte para 
esta população, o Grupo de Apoio Te-
rapêutico aos Fibromiálgicos de Péro-
la foi criado em 2016.

O grupo nasceu na Secretaria 
Municipal de Saúde com os próprios 
profissionais da Atenção Básica da ci-
dade, com a intenção inicial de ofere-
cer mais informações sobre a doença 
para os novos diagnosticados. Além 
das informações, os pacientes tam-
bém passaram a contar com terapias 
integrativas e complementares ao 
tratamento, como exercícios de alon-
gamento; auriculoterapia; técnicas de 
relaxamento; meditação; e palestras. 
Tudo é feito semanalmente em um 
espaço reservado com o suporte pro-
fissional de fisioterapeutas, psicó-
logos e farmacêuticos do município. 
Durante a pandemia, o grupo passou a 
se reunir on-line, dando continuidade 

Participantes tiveram uma redução na medi-
cação para conter os sintomas da fibromial-
gia após diminuição das dores

LEI MUNICIPAL 

A adesão ao projeto na cidade foi tão 
grande que, em 2018, a Câmara de 
Vereadores de Pérola aprovou uma 
Lei Municipal (nº 2562/2018) que criou 
oficialmente o “Grupo de Apoio Tera-
pêutico aos Fibromiálgicos de Pérola”. 

O QUE É A TAXA  
DE COLETA DE LIXO?
  
A taxa de coleta de lixo é destinada a 
custear a utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divi-
síveis de coleta, transporte, reciclagem, 
tratamento e destinação final am-
bientalmente adequada dos resíduos 
sólidos domiciliares. O município de 
Nova Esperança gera, atualmente, cerca 
de 6.700 toneladas de resíduos sólidos 
domiciliares por ano, o equivalente a 
559 toneladas por mês.

FICHA TÉCNICA
Município: NOVA ESPERANÇA
Nº de habitantes estimado:  
27.984 (IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população

Contato: Secretaria da Fazenda 
(44) 3252-4545

com a Sanepar.
Com o projeto, a gestão municipal 

conseguiu um incremento de R$ 830 
mil na arrecadação, fazendo com que 
o serviço se tornasse autossuficiente 
financeiramente. A adimplência che-
gou a 96% após a mudança, possibi-
litando a construção de um ecoponto, 
melhorias em estruturas, equipa-
mentos, veículos, além de tornar-se 
referência no Estado.

Associação de Catadores de Recicláveis foi beneficiada com o aumento no número de materiais recolhidos

Prefeito de Pérola, Darlan Scalco, recebe o Certi-
ficado de Reconhecimento pelo União e Parceria 
Vencendo a Fibromialgia

São realizadas atividades semanais com grupos de 10 pessoas

Prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, recebe 
o Certificado de Reconhecimento pela Regularização 
da Taxa de Lixo

FICHA TÉCNICA
Município: PÉROLA

Nº de habitantes estimado:  
11.321 (IBGE/2020)

Beneficiados: População diagnosticada 

com fibromialgia

Contato: Secretaria de Saúde

(44) 3636-8336

ao projeto mesmo sem os encontros 
presenciais. 

Com as atividades, além de terem 
uma melhora significativa nas do-
res, os participantes também tiveram 
uma redução significativa na medi-
cação necessária para conter os sin-
tomas da fibromialgia, gerando mais 
qualidade de vida e redução de custos 
para todos os envolvidos.  
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Educação Remota da Rede Municipal de Ensino Programas de Apoio ao Produtor Rural
PONTA GROSSA SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Ponta Grossa reinventa modelo de  
educação durante a pandemia

Um conjunto de ações 
garantiu que alunos con-
tinuassem tendo aulas 
mesmo em meio à pan-
demia do Covid-19

Com o fechamento repentino 
das escolas devido a pandemia 
do Covid-19, Ponta Grossa teve 

que reinventar todo o seu modelo de 
ensino na Rede Municipal, que atende 
alunos da pré-escola ao 5º ano. 

Para isso, substituiu as aulas pre-
senciais por videoaulas, apostando em 
três frentes distintas para atingir a 
totalidade dos alunos: a TV, com uma 
parceria com a emissora TV Educa-
tiva; além do Youtube e do Facebook 
da Secretaria Municipal de Educação. 
Com isso, as crianças passaram a ter 
acesso a uma grade com 4h30 de vi-
deoaulas, mantendo o aprendizado 
mesmo em meio à pandemia. 

Em pouco tempo as videoaulas 
atingiram mais de 98% dos 30 mil 
estudantes matriculados na rede 
municipal. Os índices foram aferidos 

Em pouco  
tempo as  
videoaulas  
atingiram  
índices superiores 
ao de 98% dos 
mais de 30 mil 
estudantes  
matriculados

Cidade combate o êxodo rural  
com programas de fortalecimento  
e apoio ao produtor local
Iniciativas fornecem tratores, implementos e serviço de inseminação artificial de 
bovinos para incentivar o empreendedorismo rural em Santa Terezinha de Itaipu

O êxodo rural tem sido um dos 
grandes desafios enfrentados 
por Santa Terezinha de Itaipu, 

mas que aos poucos vem sendo supe-
rado com a criação dos Programas de 
Apoio ao Produtor Rural, conjunto de 
iniciativas que fornece tratores, insu-
mos e outros serviços gratuitos para os 
produtores rurais. A iniciativa tem ga-
rantido a permanência das famílias no 
campo, que tiveram melhora significa-
tiva na produção e qualidade de vida. 

Ao todo são quatro programas para 
atender às principais necessidades dos 
produtores. São eles: 

O PROGEN, que tem como finali-
dade incentivar a produção de gado 
leiteiro e de corte. Para isso, fornece 
equipamentos e mão de obra que au-
xiliam na alimentação do rebanho, 
bem como na inseminação artificial e 
melhoramento genético. 

O PRODUZA, que auxilia na correção 
da fertilidade do solo, fornecendo insu-
mos e sobras da trituração dos resíduos 
de podas do perímetro urbano do muni-
cípio. 

O PROMER-SOLO, em que o agri-
cultor tem apoio com maquinários para 
o manejo correto e conservação do solo, 
evitando a degradação e desertificação 
das propriedades. 

O PRO-PEIXE, programa que in-
centiva a piscicultura com a criação de 
tanques, que já renderam mais de 300 
toneladas de peixes em 2019. 

Além de evitar o êxodo rural, a pre-

FICHA TÉCNICA
Município: PONTA GROSSA

Nº de habitantes estimado:  
355.336 (IBGE/2020)

Beneficiados: Alunos da Rede  
Municipal de Ensino da Educação  

Infantil e Ensino Fundamental

Contato: Secretaria de Educação  
(42) 99116-4180

FICHA TÉCNICA
Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Nº de habitantes estimado: 23.699 

(IBGE/2020)

Beneficiados: Produtores Rurais

Contato: Secretaria de Agropecuária e 

Meio Ambiente  - (45) 3541-0375

pela busca ativa realizada no âmbito 
do programa, com auxílio de órgãos 
como Conselho Tutelar, Serviço So-
cial e Promotoria. 

Além das videoaulas ofertadas 

Alunos passaram a acompanhar as aulas por meios digitais devido à pandemia do coronavírus

Prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, acompanhado 
pela sua vice-prefeita, Elizabeth Schmidt, recebem o Certifi-
cado de Reconhecimento

Equipe da prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu acompanhando a Cerimônia de Encerramento da 8ª edição

Além de evitar o 
êxodo rural, a prefei-
tura também ajudou 
na melhoria da  
qualidade da  
produção e ampliou 
o comércio dos  
produtos na região

feitura também ajudou na melhora da 
qualidade, ampliando o comércio dos 
produtos na região Oeste do Paraná. A 
cidade também registrou aumento de 
arrecadação, já que os produtores de-
vem estar em dia com a emissão de no-
tas fiscais para participar dos progra-
mas oferecidos. 
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pela TV e internet, os estudantes re-
ceberam atividades elaboradas es-
pecialmente para este período, que 
foram utilizadas não apenas como 
avaliação, mas também como indica-
dor de presença.

A cidade reinventou o modelo de 
acompanhamento dos profissionais 
da educação, que passaram a ser ava-
liados por formulários respondidos 
por todos os envolvidos na Educação 
do município. Por fim, Ponta Gros-
sa também desenvolveu um rigoroso 
protocolo de biossegurança, que de-
verá ser seguido quando houver libe-
ração para o retorno presencial. 
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Morar Legal Construindo Lares em São Miguel Parque Salto Cavalcanti
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU TOMAZINA

Parque Salto Cavalcanti modernizou toda a estrutu-
ra no entorno da cachoeira de 150 metros de exten-
são localizada no leito do Rio das Cinzas

A cachoeira Salto Cavalcanti já 
é um dos principais pontos 
turísticos da cidade de Toma-

zina. Com 150 metros de extensão, 
ela está localizada no leito do Rio das 
Cinzas, mas nem todo o seu potencial 
estava sendo explorado, pois a falta 
de infraestrutura dificultava cada vez 
mais a chegada dos turistas até o lo-
cal. Para que a bela paisagem entrasse 
novamente no mapa turístico do Pa-

CUIDADO COM  
MEIO AMBIENTE

Além da atração de novos turistas para 
o Salto Cavalcanti, as obras do parque 
também buscam o cuidado e a preser-
vação do meio ambiente do entorno da 
cachoeira. Para isso, galerias para a cap-
tação e tratamento da água e rejeitos 
produzidos no local foram construídas, 
fazendo com que o espaço siga sendo 
referência em preservação ambiental.

Projeto Morar Legal constrói casas para 
população de baixa renda no Oeste

Objetivo é zerar o déficit habitacional da cidade até 2023 com a construção e 
regularização de mais de 800 residências

Desde 2007 um déficit habita-
cional vem sendo identifica-
do na cidade de São Miguel 

do Iguaçu, Oeste do Paraná. Segundo 
o levantamento do Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes), há na cidade uma 
necessidade de, pelo menos, 804 mo-
radias, número que deve chegar a 829 
em 2023. É pensando em resolver este 
cenário preocupante que a prefeitu-
ra criou o projeto Morar Legal Cons-
truindo Lares em São Miguel.

Tendo como base as estimativas do 
Ipardes, a cidade mapeou e identificou 
as casas sem condições de habitação e 
as moradias em áreas irregulares. 

Desde então, a cidade vem cons-
truíndo novas casas, devendo chegar a 

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 
O projeto também busca desenvolver o 
senso de comunidade, com as famílias 
participando ativamente do processo 
de construção. A intenção é incentivar 
o senso de cidadania e o desenvol-
vimento socioeconômico. O projeto 
também prevê a oferta de cursos 
profissionalizantes e de capacitação 
para as famílias beneficiadas.

FICHA TÉCNICA
Município: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Nº de habitantes estimado:  
27.576 (IBGE/2020)

Beneficiados: Mulheres chefes de 
família; titular ou membro da família com 
deficiência; morador de área de risco; 
idoso; famílias residentes no município 
há no mínimo 2 anos; famílias com ônus 

excessivo de aluguel

Contato: Secretaria de Planejamento 
(45) 3565-8180

FICHA TÉCNICA
Município: TOMAZINA

Nº de habitantes estimado: 7.807 

(IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população e turistas

Contato: Departamento de Turismo  
(43) 3563-1133

764 unidades até 2023. Com isso, deve 
atender não apenas a população que 
não possui habitação, mas também as 
famílias que precisarão ser realocadas 
de áreas irregulares. Outras 57 casas 
serão regularizadas. 

Controlador interno da Prefeitura, Luciano 
Neris, representando o município, recebe o Cer-
tificado de Reconhecimento pelo Moral Legal

Obras resolveram o problema de infraestrutura do parque, com a construção de banheiros, bancos e lixeiras

O projeto levará mais dignidade e qualidade de vida  
para famílias em situação de vulnerabilidade social 

Com o projeto, além de zerar o défi-
cit habitacional na cidade, a prefeitura 
levará mais dignidade e qualidade de 
vida para famílias em situação de vul-
nerabilidade social que hoje vivem em 
São Miguel do Iguaçu. 

Tomazina cria parque  
para atrair 48 mil novos  
turistas para cidade

raná, foi criado em 2017 o Parque Sal-
to Cavalcanti, que vem sendo desen-
volvido pelo Departamento Municipal 
de Turismo.

O parque, instalado no decorrer 
dos últimos anos com recursos do Mi-
nistério do Turismo, busca atrair até 
48 mil novos visitantes por ano ao lo-
cal. Para isso, construiu em todo en-
torno da cachoeira uma nova estrutu-
ra de madeira, facilitando o acesso. O 

parque também passou a contar com 
banheiros e bancos, estruturas que 
não existiam e que afastaram muitos 
turistas da região.

Com a nova estrutura, além de 
atrair milhares de novos visitantes, 
Tomazina também passa a oferecer 
mais uma oportunidade de renda para 
as famílias que vivem no entorno do 
local e oferecem serviços e produtos 
aos novos turistas. 
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O TIME QUE FAZ O  
PGP-PR ACONTECER

CARLOS ALBERTO STELLA 
Auditor Fiscal Aposentado  

Avaliador

GUSTAVO LEO PUCHASKI  
Auditor Fiscal  

Avaliador

JOSÉ APARECIDO V. DA SILVA 

Auditor Fiscal 

Comitê Técnico

FERNADES DOS SANTOS  
Auditor Fiscal  

Comitê Técnico

HELIO HISASHI OBARA 
Auditor Fiscal 
Comitê Técnico

   

CARLOS ALBERTO STADLER 
Auditor Fiscal

Comitê Técnico

CIRO CVILIKAS   

Auditor Fiscal  

Avaliador

MARTA J. QUAGLIA GAMBINI 
Auditora Fiscal 

Avaliadora

DIMAS SOARES

Auditor Fiscal Aposentado

Comitê Técnico

MARIA PEREZ 

Agente Fazendária

Equipe de Apoio

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR 
Coordenador-geral do PGP-PR

LUIZ CARLOS LUCHESI RIBAS 
Auditor Fiscal 

Equipe de Apoio

FRANCISCO DE A. INOCÊNCIO 
Auditor Fiscal Aposentado 

 Comitê Técnico

JOÃO MARCOS DE SOUZA 

Auditor Fiscal 

Comitê Técnico

ISAÍAS R. DE ANDRADE NETO 
Auditor Fiscal Aposentado

Avalilador

NILCE DE OLIVEIRA NASCENTES 
Auditora Fiscal 

Comitê Técnico

LAURA NORIKO TSUGE 
Auditora Fiscal aposentada 

Avaliadora
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WAGNER DE FARIA LIMA 
Auditor Fiscal 

Avaliador

ROSA DE FÁTIMA DOS SANTOS

Auditora Fiscal 

Avaliadora

LUIZ AUGUSTO A. VIDAL 
Auditor Fiscal  

Avaliador

JAIR JOSÉ MENIN 

Auditor Fiscal 

Avaliador

ROBERTO PIZZATO 
 Auditor Fiscal Aposentado

Avaliador

OSMAR DE ARAÚJO GOMES 

Auditor Fiscal 

Comitê Técnico

MOACIR BORGES DA SILVA 
Auditor Fiscal  

Avaliador

 OSNI VITO  

Auditor Fiscal 

Avaliador

VALÉRIA SILVA RIBEIRO 
Secretária-geral

Equipe de Apoio

WANDERCI POLAQUINI 
Auditor Fiscal 

Comitê Técnico

GIANCARLO TORRES 
Auditor Fiscal Aposentado  

Comitê Técnico

JORGE DE ÁVILA

Auditor Fiscal Aposentado  

Comitê Técnico

GILBERTO FAVATO  
Auditor Fiscal 
Comitê Técnico

REGINALDO DE FRANÇA  

Auditor Fiscal Aposentado 

Comitê Técnico

WILSON ROGERIO KREPSZ 

Auditor Fiscal  

Equipe de Apoio

Galeria de profissionais voluntários que  
participaram das diversas etapas da premiação em 2020
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MELANIE LISBOA TRICHES - AERP, DYLLIARD ALESSI - ALEP, LUCAS RIBEIRO - ASSESPRO-PR, EROS AUGUSTO VICENTE DE BRITO - 
CELEPAR, CARLOS MAGNO ANDRIOLI BITTENCOURT - CORECON-PR, LORENA CARMEN GRAMMS - CRA-PR, NOEDY PARICE MENDES 
BERTAZZI - DETRAN-PR, JACKSON GOMES JUNIOR - FUNPAR, VIVIANE DUARTE COUTO DE CRISTO - OAB-PR, DÉCIO ESTEVÃO DO 
NASCIMENTO - PGP/UTFPR, DANIELA HILÁRIO FIORAMOSCA - SANEPAR, JULIANA MARINA SCHVENGER - SEBRAE, JOSÉ AYRES DOS 
SANTOS JUNIOR - SEFA/RECEITA ESTADUAL, OSMAR DE ARAÚJO GOMES - SINDAFEP, CELSO MALHANI DE SOUZA - SINDIFISCO-RS, 
RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES - TCE-PR

COMISSÃO JULGADORA
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