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PALAVRAS DO 
PRESIDENTE DO

SINDAFEP
Esta é a 6ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná e, or-

gulhosamente, podemos afi rmar que o objetivo mais uma vez 

foi plenamente atingido. Foram apresentados 121 projetos, 

em 18 áreas de governo e fi camos muito honrados em infor-

mar que, atualmente, o PGP-PR mantém em seu site um ban-

co com 704 projetos à disposição de todos os gestores do nosso 

estado e do país para serem replicados em seus municípios.

A cada ano fi ca mais evidente o reconhecimento ins-

titucional e a credibilidade conferida pelos critérios, pela 

transparência na execução e, fundamentalmente, pela qua-

lidade técnica das pessoas envolvidas nos processos de ava-

liação, classifi cação e julgamento dos projetos, fatores estes 

que, somados ao empenho dos gestores em desenvolver e 

disponibilizar os seus projetos ao crivo público, garantem 

o sucesso a cada edição. 

Esta iniciativa de reconhecer a excelência das ações de 

governo que realmente apresentam resultados objetivos 

para a sociedade está estimulando o desenvolvimento de 

centenas de projetos de ações do poder público e, num fu-

turo próximo, acreditamos que os frutos deste programa 

benefi ciarão milhões de paranaenses.

Vivemos um momento de muitos clamores da sociedade 

em razão da atuação do poder público, cobrando, sobretudo, 

ações mais ágeis, resolutivas e inovadoras em relação às de-

mandas da população em todos os segmentos.

Esta consciência do direito de cobrar a confi ança de-

positada através do voto por cada cidadão, tem se fi rma-

do contundentemente com a velocidade e com o acesso à 

informação disponibilizada pelos mais diversos meios tec-

nológicos e, seguramente, esta conscientização elevará os 

níveis de exigência da sociedade sobre os seus direitos de 

cidadão e contribuinte.

Somente com a gestão responsável dos recursos públicos 

e a execução de projetos de excelência e com elevados índi-

ces de resolubilidade poderemos entregar políticas públicas 

minimamente desejáveis, especialmente aquelas que dão 

resposta às demandas mais prementes da população. 

O Prêmio Gstor Público é uma poderosa ferramenta e 

contribui signifi cativamente para a implementação, para 

a sua manutenção e, sem dúvida, para a continuidade dos 

projetos exitosos nas gestões posteriores e, neste sentido, 

devemos frisar que a importância do PGP-PR está não 

somente na premiação propriamente, mas no legado dei-

xado pelos projetos em execução aos futuros gestores e 

demais municípios que terão à sua disposição um banco 

de ideias e boas práticas de gestão.

O Prêmio Gestor Público é, sem dúvida, uma iniciati-

va de inestimável relevância para a sociedade e, por esta 

razão, nós do Sindafep externamos os nossos mais since-

ros agradecimentos aos nossos parceiros que foram de-

terminantes para o sucesso deste Prêmio, aos membros 

da comissão julgadora e em especial a todos os Auditores 

Fiscais que percorreram incansavelmente os 399 municí-

pios do estado, trabalhando na divulgação, no incentivo, 

no assessoramento e na avaliação dos projetos.

Wanderci Polaquini
Presidente do Sindafep



A gestão pública é repleta de desafi os. 

Em todas as esferas, cabe ao Poder Público 

desenvolver um trabalho consciente, cria-

tivo e integrado para atender às demandas 

da população e aos diversos setores que 

compõem a sociedade. Essa tarefa é ainda 

mais desafi adora em momentos de crise 

econômica, quando os recursos públicos 

diminuem e as necessidades de muitos ci-

dadãos desamparados aumentam.

Por esse motivo, é fundamental identifi -

car e enaltecer iniciativas que obtêm êxito 

em transformar profundamente a realida-

de das pessoas mesmo em situações adver-

sas. Ciente disso, o Sindicato dos Auditores 

Fiscais da Receita do Estado do Paraná 

(Sindafep) criou, em 2013, o Prêmio Gestor 

Público Paraná (PGP-PR), que estimula ges-

tores públicos dos municípios do Paraná a 

se engajarem no planejamento, no desen-

Há seis anos a 
iniciativa encoraja o 

avanço nas políticas e 
serviços públicos

volvimento e na execução de ações sociais 

inovadoras. 

Em 2018, a sexta edição do PGP-PR re-

conheceu as iniciativas desenvolvidas em 

municípios paranaenses ao longo do ano. 

Mais do que um ato simbólico, o Prêmio já 

se transformou em um motor de estímulo à 

efi ciência e à criatividade na gestão pública.

A cerimônia de entrega do VI PGP-PR 

foi realizada em 26 de novembro na As-

sembleia Legislativa do Paraná (Alep). A 

solenidade reuniu gestores públicos, au-

ditores fiscais, parlamentares, autorida-

des e convidados para prestigiar os proje-

tos premiados de acordo com o trabalho 

realizado em 2018.

◼Premiação
Neste ano, a premiação teve o tema Agri-

cultura: Produtividade e Sustentabilidade.

Gestores paranaenses, 

auditores fi scais, 

parlamentares 

e convidados 

prestigiaram a 

solenidade de entrega 

de prêmios, que 

ocorreu na Alep

grandes projetos paranaenses 
de gestão pública são reconhecidos na 
cerimônia de premiação do VI PGP-PR
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No entanto, também foram reconhecidos 

bons trabalhos em áreas como administra-

ção tributária, assistência social, educação, 

cultura, gestão ambiental, saúde, segurança 

pública, tecnologia da informação, entre 

outras. Cada município pôde inscrever até 

cinco iniciativas no PGP-PR 2018. Ao todo, 

foram 121 projetos inscritos, dos quais 33 

foram agraciados com menções honrosas, 

certificados de reconhecimento e troféus.

A cerimônia de entrega do PGP-PR re-

presenta a coroação de um trabalho que 

começa muito antes – a abertura das ins-

crições foi em 15 de janeiro de 2018. Então, 

até julho, os gestores municipais inscreve-

ram realizações inovadoras para o prêmio. 

Os programas foram avaliados pelo Comitê 

Técnico e pela Comissão Julgadora do PGP-

-PR durante o mês de outubro, até que se 

chegasse ao resultado final.

Segundo o coordenador-geral do Prê-

mio, Laerzio Chiesorin Junior, o ponto alto 

da premiação é a visibilidade dada a boas 

iniciativas de municípios, que passam a 

ficar registradas em um grande banco de 

projetos que pode ser acessado por gestores 

de todo o país.

“Temos que mostrar aos nossos prefeitos 

que um projeto pequeno pode fazer toda a di-

ferença. Não é o tamanho que importa, mas a 

sua realização. O que nós queremos é encon-

trar ações que façam a diferença na vida da 

comunidade todos os dias, e que os gestores 

sejam reconhecidos por usarem a criatividade 

para resolver problemas”, explicou Laerzio.

Para o presidente da Alep, o deputado 

estadual Ademar Traiano, a valorização 

da competência na administração pública 

também é uma das principais qualidades 

do Prêmio. “Aqui estão realmente gestores 

capazes, com equipes comprometidas, que 

estão de acordo com os clamores da socie-

dade. É preciso elogiar o Sindafep por esse 

evento extraordinário, que constrói pontes 

permanentes para que as ideias possam ger-

minar e aflorar na comunidade”, afirmou.

 ◼Vencedores
A sexta edição do PGP-PR dispunha de 

quatro categorias principais: Administra-

ção Tributária, Tecnologia da Informa-

ção, Agricultura – o tema desta edição – e 

Melhor do Ano. 

Em Administração Tributária, o projeto 

vencedor foi implantado em Ponta Grossa. 

A iniciativa Justiça Fiscal: o Portal da Trans-

parência da Dívida Pública no Município de 

Ponta Grossa como Forma de Diminuição da 

Inadimplência usa um sistema de premiação 

para os contribuintes em dia com tributos 

municipais e divulga, através do Portal da 

Transparência, os devedores. Como resulta-

do, a inadimplência na cidade despencou, 

enquanto a arrecadação cresceu. 

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Ran-

gel, ressaltou os impactos positivos do PGP-PR 

no futuro do programa e da gestão municipal. 

“O projeto só vai crescer [com a premiação no 

PGP-PR]. Conseguimos uma arrecadação re-

corde, mas a cada ano que passa a população 

VI PGP-PR

Ao todo, foram 121 

projetos inscritos, 

dos quais 33 foram 

agraciados com menções 

honrosas, certificados de 

reconhecimento e troféus

7

REVISTA DO VI PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2018



As boas 
iniciativas dos 

municípios fi cam 
registradas em 

um grande banco 
de projetos

está vendo mais credibilidade naquilo que 

adotamos. Nós queremos chegar a uma ina-

dimplência de apenas um dígito”, afi rmou.

Para Rangel, um dos pontos mais posi-

tivos do PGP-PR é a troca de experiências 

entre os gestores municipais. “Eu saio daqui 

premiado; nosso trabalho certamente será 

replicado em outros municípios do esta-

do do Paraná, mas também estou levando 

ideias dos demais municípios. Gostei mui-

to de outras ações e quero não só visitar as 

cidades, mas também implantar em Ponta 

Grossa as boas ideias que receberam desta-

que”, comemorou.

Em Tecnologia da Informação, o projeto 

vencedor foi o Geo Guaíra. Por meio da di-

gitalização cartográfi ca da cidade, a equipe 

conseguiu mapear todos os locais do muni-

cípio em que não existiam galerias fl uviais e 

pontos do território que não eram acessíveis 

à população. O conhecimento permitiu a im-

plantação de melhorias de acessibilidade. 

Benjamin Lemes Fernandes, um dos 

coordenadores do projeto, ressaltou que a 

iniciativa também resultou na atualização 

de dados dos imóveis do município, o que 

regularizou o pagamento de cerca de R$ 1 

milhão em impostos devidos aos cofres mu-

nicipais. Para ele, o PGP-PR serve não ape-

nas como um reconhecimento para o que 

foi realizado, mas também de estímulo para 

os envolvidos no Geo Guaíra.

“Ele [o PGP-PR] dá mais credibilidade à 

iniciativa. Depois do prêmio, os nossos fun-

cionários fi caram bem mais motivados a 

dar andamento ao programa, inclusive com 

ideias novas”, salientou.

Já na categoria Agricultura, o vencedor 

foi o programa Ubiratã Campo Fácil, que 

oferece apoio e estrutura para o cooperati-

vismo e a agricultura familiar no município. 

As ações benefi ciaram diretamente cerca de 

1.250 famílias que produzem grãos – soja, 

milho, trigo e feijão –, leite, proteína animal 

e outros itens hortifrutigranjeiros consumi-

dos pelos moradores da região.

Para o secretário de Desenvolvimento 

Econômico de Ubiratã, Antonio Hideraldo 

Magron, os resultados positivos do progra-

ma não se limitam ao próprio município. “O 

projeto é muito signifi cativo para nós porque 

representa uma tecnologia social, no sentido 

de que pode ser replicado nos municípios 

que vivem a economia baseada na produção 

agropecuária. O Campo Fácil vem para com-

provar que vale a pena termos uma visão de 

futuro e uma estratégia com foco no desen-

volvimento sustentável”, afi rmou.

O prêmio mais esperado da noite – o tro-

féu de Melhor do Ano – fi cou com o projeto 

Cidadãos do Futuro, de Quarto Centenário. 

Desenvolvido na área de educação, o pro-

grama oferece acolhimento e atividades ex-

tracurriculares socioculturais e esportivas 

para crianças e adolescentes do município, 

retirando jovens das ruas e promovendo 

mudança social por meio da educação.
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VII PGP-PR

Em 2019, o prêmio 

terá o tema 

Urbanismo

Em três anos, a iniciativa já coleciona 

resultados positivos: o número de reprova-

ções escolares caiu pela metade e a quanti-

dade de ocorrências do Conselho Tutelar en-

volvendo crianças e adolescentes assistidos 

pelo projeto caiu de 59 no biênio 2015/2016 

para 35 em 2017/2018.

Além disso, o desempenho escolar das 

crianças do município teve um avanço im-

pressionante: entre 2013 e 2017, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

de Quarto Centenário saltou de 4,5 para 6,5, 

muito acima da média nacional de 3,9.

O prefeito de Quarto Centenário, Rei-

naldo Krachinski, comenta que resultados 

tão positivos não seriam possíveis sem a 

grande dedicação de funcionários e gesto-

res, que contribuiu diretamente para que o 

lado humano dos jovens do município fosse 

priorizado. “Nós vimos que havia melhorias 

a cada ano. Agora, vamos continuar traba-

lhando para preparar nossas crianças para 

serem cidadãos do futuro”, afi rmou.

Para o presidente do Sindafep, Wanderci 

Polaquini, a premiação reforçou a certeza 

de que o legado deixado será de mais desen-

volvimento e qualidade de vida em todo o 

estado.

“O PGP-PR vem se consolidando como fer-

ramenta de grande importância para a cons-

trução de políticas públicas tão necessárias 

às mudanças sociais fundamentais na for-

mação de um Paraná mais justo. Queremos 

agradecer e parabenizar aos gestores muni-

cipais que se inscreveram. Todos os progra-

mas estarão disponíveis no banco de projetos 

e poderão ser usados para melhorar a vida 

de toda a sociedade”, afi rmou Polaquini.

O tema da sétima edição do PGP-PR tam-

bém foi anunciado durante a cerimônia de 

premiação. Em 2019, o Prêmio terá o tema 

Urbanismo. Todas as informações sobre a 

abertura de inscrições e andamento das 

atividades serão divulgadas no site do Sin-

dafep (www.sindafep.org.br) e na página 

ofi cial da premiação (www.pgp-pr.org.br).
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Costuma-se dizer que as crianças são o 

futuro do país, mas nem sempre se vê uma 

preocupação efetiva com a formação dos 

futuros cidadãos. O município de Quarto 

Centenário, localizado na região de Goioe-

rê, foge a essa regra. Atendidos pelo Projeto 

Cidadãos do Futuro – Um Novo Olhar para 

as Necessidades de Crianças do Município de 

Quarto Centenário, os pequeninos na faixa 

etária de 6 a 11 anos têm acesso privilegia-

do a atividades multidisciplinares de educa-

ção, cultura, esporte e lazer.

Quarto Centenário é um município de 

pequeno porte, com uma população esti-

mada de 4.856 habitantes e de economia 

majoritariamente agrícola. Por conta des-

sas características, não há muitas opções 

culturais e de entretenimento na cidade. O 

Projeto Cidadãos do Futuro foi lançado pela 

administração municipal em 2015 para 

O projeto 
escolhido como 

o melhor do 
ano foi o
Cidadãos 

do Futuro 
– Um Novo 

Olhar para as 
Necessidades 

de Crianças 
do Município 

de Quarto 
Centenário

preencher essa lacuna. A iniciativa desen-

volve atividades de contraturno voltadas 

às crianças, proporcionando uma forma-

ção cidadã e retirando-as da situação de 

vulnerabilidade social.

O principal objetivo é oferecer uma for-

mação ampliada aos pequenos cidadãos 

de Quarto Centenário. Nesse sentido, o Ci-

dadãos do Futuro funciona como um com-

plemento ao ensino formal, priorizando o 

desenvolvimento das dimensões afetiva, 

cognitiva, motora e social das crianças.

Atualmente, conta-se com uma estru-

tura física preparada especialmente pela 

Prefeitura Municipal de Quarto Centenário. 

Ao todo, 18 profi ssionais são responsáveis 

pela formulação e aplicação de atividades 

educacionais e culturais em 21 ofi cinas. A 

lista é plural e diversifi cada: ofi cinas de le-

tramento, matemática e computação e au-

Projeto multidisciplinar 
transforma realidade das crianças
de quarto centenário

Diretora do projeto, Darci 

Moreno; presidente da 

Alep, Ademar Traiano; 

secretária municipal 

da ação social, Cleonice 

Krachinski; secretária 

municipal de Educação,  

Alice Miyuki Miyashita; 

secretário estadual 

de Agricultura e 

Abastecimento, George 

Hiraiwa; prefeito Reinaldo 

Krachinski; presidente 

do Sindafep, Wanderci  

Polaquini e deputado 

estadual Artagão Junior 

QUARTO CENTENÁRIO
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Projeto multidisciplinar 
transforma realidade das crianças
de quarto centenário las de artes marciais, música e dança fazem 

parte da rotina do projeto.

Além dessa programação, o Cidadãos do 

Futuro promove a integração entre diver-

sos órgãos do poder público municipal para 

aprimorar as políticas públicas destinadas 

à infância e à adolescência. Responsáveis 

pelo projeto realizam reuniões periódicas 

entre a Secretaria Municipal de Educação 

e o Centro de Referência em Assistência So-

cial (Cras), o Conselho Tutelar e o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente (CMDCA).

◼Resultados positivos
Em três anos, a iniciativa já coleciona 

resultados muito positivos, que ilustram a 

melhora na qualidade de vida da população 

local. De 2015 a 2017, a taxa de reprovação 

escolar despencou pela metade, caindo de 

6% para 3%. Ademais, o número de ocorrên-

cias do Conselho Tutelar envolvendo crian-

ças e adolescentes assistidas caiu de 59 no bi-

ênio de 2015 e 2016 para 35 no de 2017/2018.

Os frutos positivos também estão ex-

pressos no resultado das avaliações da qua-

lidade do ensino do município. Entre 2013 e 

2017, o Ideb de Quarto Centenário saltou de 

4,5 para 6,5, muito acima da média nacional 

de 3,9. O índice é medido em uma escala que 

vai de 0 a 10.

Os benefícios da iniciativa, no entanto, 

não fi cam restritos à população diretamen-

te atendida. Esses números positivos im-

pactam toda a comunidade do município. 

O projeto ajudou a despertar o senso de 

protagonismo dos cidadãos, que se sentem 

seguros em relação aos seus direitos e mais 

confi antes no poder público. É assim que se 

constroem os cidadãos do futuro.

IDEB

O Ideb de Quarto 

Centenário saltou de 

4,5 para 6,5, muio 

acima da média 

nacional de 3,9

Resultados do 
Projeto Cidadãos 

do Futuro em 
números

Ideb de Quarto Centenário Taxas de reprovação escolar

2013
4,5%

2015
6%

2017
6,5%

2017
3%
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O fruto do trabalho dos pequenos 

produtores rurais de Ubiratã está na 

mesa dos cidadãos da cidade. São cer-

ca de 1.250 famílias que sobrevivem da 

agricultura familiar no município, pro-

duzindo grãos – soja, milho, trigo e feijão 

–, leite, proteína animal e outros itens 

hortifrutigranjeiros consumidos pelos 

moradores da região. Para incentivar e 

fortalecer o trabalho desses produtores, 

o Programa Campo Fácil vem desenvol-

vendo uma série de atividades em Ubira-

tã desde 2013.

Resultado da parceria entre a Pre-

feitura Municipal, o Conselho Regional 

de Engenharia e Agricultura do Paraná 

(Crea-PR) e a Associação dos Engenheiros 

Agrônomos do Vale do Piquiri (AEAVP), 

o Programa Campo Fácil cumpre o im-

portante papel de assessorar os peque-

O vencedor 
da  categoria 

Agriculgura foi
o Programa
Campo Fácil

nos produtores rurais em seu trabalho, 

articulando ações de apoio e assistência 

a essas famílias. A previsão é de que as 

ações do programa durem até 2020.

Ainda que a região de Ubiratã com-

porte grandes cooperativas, nem sempre 

as famílias que sobrevivem do campo 

são contempladas pela preferência de 

grandes empresas. É aí que entra a im-

portância do Campo Fácil, que agrupa o 

trabalho do poder público municipal e 

de órgãos parceiros em prol do trabalho 

do pequeno produtor. 

◼Fortalecer a agricultura 
familiar

Entre os objetivos do Programa Cam-

po Fácil estão a melhoria da qualidade 

de vida no campo, o aumento da produ-

tividade dos agricultores familiares, o 

programa  incentiva
a agricultura familiar em Ubiratã

Presidente do 

Conselho Regional 

de Engenharia e 

Agronomia do Paraná, 

Ricardo Rocha de 

Oliveira; prefeito 

Haroldo Fernandes 

Duarte e deputado 

estadual Tiago Amaral

UBIRATÃ
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treinamento dos produtores, o incentivo 

ao cooperativismo, o combate ao êxodo 

rural e a aproximação entre os cultiva-

dores e programas governamentais de 

incentivo à produção. Igualmente, en-

contros, palestras e seminários auxiliam 

os produtores a aprimorarem o cultivo e 

a criação em suas propriedades.

A valorização desse setor produtivo do 

município não se restringe a seu público-

-alvo. 1.250 estabelecimentos produtores 

da agricultura familiar são diretamente 

benefi ciados pelo Programa Campo Fácil, 

e os resultados positivos da iniciativa che-

gam, de alguma maneira, a aproximada-

mente 10 mil cidadãos de Ubiratã e região.

O programa facilitou o contato dos 

agricultores familiares com uma série de 

iniciativas governamentais, como o Pro-

grama de Aquisição de Alimentos (PAA), 

que possibilita a comercialização de pro-

dutos para entidades voltadas à seguran-

ça alimentar, e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae), que direcio-

na os itens produzidos em pequenas pro-

priedades à alimentação nas escolas.

A Cooperativa do Agronegócio do No-

roeste do Paraná (Canpar), por exemplo, 

é integrada por produtores da região e, 

atualmente, conta com 84 sócios. For-

talecida pelo programa, ela forneceu 

alimentos para a merenda escolar de 

Ubiratã e municípios vizinhos em 2016. 

A iniciativa foi muito importante para 

assegurar a produtividade no campo 

e evitar o saída do campo, já que gran-

de parte dos produtores dependem dos 

programas governamentais para manter 

suas propriedades.

Além de integrar os produtores aos 

programas voltados à agricultura, o 

Campo Fácil proporcionou o acesso de 

algumas famílias ao Programa Nacional 

de Habitação Rural (PNHR), que integra 

o Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV). Em Ubiratã, 12 famílias foram 

contempladas com mais de R$ 34 mil 

para construir ou reformar seus imóveis.

META

O Programa Campo 

Fácil, previsto para 

durar até 2020, auxilia 

diretamente 1.250 

famílias que vivem 

da agricultura no 

município de Ubiratã

1.250 famílias  
atendidas pelo 

Programa
Campo Fácil

Investimento da 
Prefeitura Municipal 

de Ubiratã
direta ou 

indiretamente 
benefi ciadas pelo 

projeto movimentados com 
a ajuda do Campo 

Fácil em 2016 e 2017

r$ 120 mil/ano

10.000 pessoas

R$ 727 mil
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Toda ação efi caz precisa de planejamen-

to e avaliação. Quando se trata da adminis-

tração de uma cidade, o papel da informa-

ção é ainda mais indispensável. Conhecer 

bem a realidade de uma comunidade é cen-

tral para que seja possível organizar as de-

mandas, elencar prioridades e estabelecer 

metas. Foi com esse objetivo que o Projeto 

Geo Guaíra foi desenvolvido: para otimizar 

a gestão municipal e aprimorar o planeja-

mento urbano do município de Guaíra.

Lançada em 2015, a iniciativa adquiriu 

uma ferramenta tecnológica para moderni-

zar a coleta de informações sobre o zonea-

mento urbano do município. Inicialmente, 

a Prefeitura Municipal contratou, por meio 

do Geo Guaíra, uma empresa para realizar 

visitas a todos os lotes da cidade, aproxi-

madamente 15 mil. O orçamento total do 

projeto com implantação, coleta de dados e 

O Projeto Geo 
Guaíra foi o ganhador 
do Prêmio Tecnologia 

da Informação

manutenção do sistema, no período de 2015 

a 2018, foi de R$ 485 mil.

Foram coletados os dados físicos do lote 

e da residência, informações sobre o sane-

amento básico, o tipo de pavimentação da 

rua, as condições das calçadas e indicadores 

da saúde dos moradores. Essa coleta contri-

buiu para a atualização das informações so-

bre o perímetro urbano do município, que 

cresceu vertiginosamente nos últimos anos.

Em posse de números mais recentes, a 

Prefeitura pôde ajustar a cobrança do Im-

posto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

que estava defasada. Além disso, a criação 

de mapas temáticos aperfeiçoou a gestão 

municipal, com a catalogação de informa-

ções sobre o número de lotes vagos e outros 

pontos.

Os resultados positivos do Geo Guaíra

já são visíveis para a gestão municipal. Em 

Prefeito Heraldo Trento 

e deputado estadual Luiz 

Claudio Romanelli

GUAÍRA

iniciativa  INVESTE
na tecnologia para melhorar 
planejamento urbano de Guaíra
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2016, a Prefeitura Municipal arrecadou cer-

ca de R$ 4 milhões em IPTU, montante que 

subiu para aproximadamente R$ 5,2 mi-

lhões em 2017. O número de lotes urbanos 

cadastrados passou de uma média de 13.500 

para 15.104 no mesmo período.

Com a atualização predial realizada 

por meio do projeto, foram identificados 

mais de 500 mil metros quadrados de 

novas construções. A inclusão dos novos 

dados sobre os imóveis, que não eram re-

vistos desde 2006, gerou um grande bene-

fício para a Prefeitura Municipal: a quan-

tidade de carnês de IPTU emitidos cresceu 

de 12.700 para 14.360.

◼Tecnologia a serviço do 
bem-estar

É impossível pensar a vida hoje sem a 

tecnologia. O Geo Guaíra é um exemplo de 

que o desenvolvimento tecnológico pode 

ser usado para melhorar a vida da popu-

lação. Para os cidadãos, o acesso é muito 

simples: basta entrar no site da Prefeitu-

ra Municipal e clicar no ícone do projeto. 

Qualquer pessoa pode consultar os mapas 

temáticos gerados pela ferramenta, facili-

dade que democratiza as informações so-

bre o município.

Assim, o empreendedor que pretende 

abrir um negócio em Guaíra pode acessar 

o GeoPortal e conferir as áreas em que são 

permitidas as atividades de cada ramo. Já 

para o Poder Público Municipal, os mapas 

temáticos cumprem a valiosa função de 

guiar a implementação de políticas públi-

cas e ajudar na proposição de ações alinha-

das com as necessidades dos cidadãos.

PLANEJAMENTO

O Projeto Geo Guaíra 

investiu na tecnologia 

para aprimorar a 

gestão do zoneamento 

urbano do município, 

benefi ciando toda a 

população de Guaíra

impactos
do projeto
geo guaíra

ARRECADAÇÃO
DO IPTUAtualização predial 

- Mais de 500 mil m² 
construídos foram 

cadastradosForam visitados, 
identifi cados e 

recadastrados 15.014 
lotes de Guaíra

R$ 4
milhões

R$ 5,2
milhões

Investimento
R$ 485 mil, em 4 anos
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Quarta maior cidade do Paraná em nú-

mero de habitantes, Ponta Grossa apresen-

tava um índice de inadimplência tributária 

preocupante no início de 2017. Não há uma 

única explicação para esse cenário: falta de 

pagamento de tributos é crônica no Brasil, re-

sultado de uma soma de fatores. Esse panora-

ma, contudo, não impede que o poder público 

desenvolva iniciativas para amenizar o dese-

quilíbrio fi scal em diversas esferas.

Esse foi o desafi o ao qual a Prefeitura Mu-

nicipal de Ponta Grossa, a Procuradoria-Geral 

do Município e a Secretaria da Fazenda Muni-

cipal se propuseram: apostar na transparência 

e na otimização das cobranças como estraté-

gias de redução da inadimplência tributária e 

aumento da arrecadação do município.

Por meio do projeto Justiça Fiscal, inicia-

do em 2017, a gestão municipal combinou 

instrumentos jurídicos e informacionais para 

O vencedor 
do Prêmio 

Administração 
Tributária foi o 

Projeto Justiça Fiscal

conscientizar a população sobre a dívida mu-

nicipal e angariar mais fundos para os investi-

mentos nos serviços públicos.

◼O Justiça Fiscal
Quando assumiu a administração de 

Ponta Grossa no início de 2017, a atual 

gestão municipal encontrou números alar-

mantes:  a inadimplência relacionada aos 

tributos do município ultrapassava os R$ 

63 milhões. Esse défi cit prejudicava direta-

mente o investimento em serviços públicos 

e o equilíbrio fi scal da cidade.

O Justiça Fiscal foi criado com o objetivo 

de conscientizar e oferecer meios práticos 

para que os cidadãos quitassem suas dívidas 

junto ao Poder Público, atualizando a legisla-

ção municipal sobre arrecadação de tributos 

e otimizando a cobrança de impostos atrasa-

dos. O procedimento não gerou nenhum cus-

Projeto investe
na transparência para reduzir 
inadimplência em Ponta Grossa

Presidente da Celepar, 

Tiago Waterkemper;

prefeito Marcelo Rangel 

e deputado estadual 

Hussein Bakri

PONTA GROSSA
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to adicional aos cofres públicos, pois se valeu 

apenas da proatividade e da dinâmica dos 

gestores municipais.

◼ Inteligência fiscal 
A iniciativa uniu transparência a mu-

danças legislativas para conseguir equa-

lizar as contas públ icas do município. No 

Portal da Inadimplência, hospedado no site 

da Prefeitura,  encontra-se a ferramenta De-

vedômetro, criada no âmbito do projeto.

Por meio dela, os cidadãos podem confe-

rir o montante de recursos que o município 

deixou de arrecadar por rua com a ausência 

de pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta 

de Lixo. Trata-se de uma medida simples 

para estimular o reconhecimento da impor-

tância de se manter os tributos em dia.

Dessa forma, alguns decretos municipais 

otimizaram a gestão e a cobrança dos impos-

tos atrasados por meio da incorporação do 

Departamento da Dívida Ativa do Município 

pela Procuradoria-Geral do Município. Des-

taca-se a utilização do protesto como instru-

mento de cobrança da Dívida Ativa e a possi-

bilidade da compensação de precatórios para 

o pagamento de débitos junto ao município 

de Ponta Grossa.

◼benefícios para todos
Em apenas dois anos de execução, a 

iniciativa já coleciona números positivos: 

enquanto no primeiro semestre de 2016 o 

montante arrecadado – somando a dívida 

ativa e os valores já em fase de execução 

fi scal – foi de pouco mais de R$ 6,6 milhões, 

os primeiros seis meses de 2018 registraram 

uma arrecadação de R$ 13,4 milhões.

Ao obter a certidão negativa dos débitos 

previdenciários, a Prefeitura habilitou-se a 

receber uma Transferência Voluntária de 

aproximadamente R$ 60 milhões, que de-

vem ser investidos diretamente no desen-

volvimento de Ponta Grossa.

Já o percentual de inadimplência dos 

pontagrossenses diminuiu cerca de 33% nos 

primeiros seis meses do Justiça Fiscal, mos-

trando que um trabalho sério de conscienti-

zação pode ser uma ferramenta efi caz para 

o equilíbrio fi scal dos municípios.

SOCIAL

Projeto Justiça Fiscal 

aliou transparência 

e otimização da 

cobrança para reduzir 

a inadimplência e 

aumentar a arrecadação 

de tributos no município 

de Ponta Grossa

Depois da criação 
do Devedômetro, a 

arrecadação
mais que dobrou

Primeiro semestre
de 2016

Primeiro semestre
de 2018

Em seis meses de projeto, a inadimplência caiu 
33% entre os pontagrossenses

R$ 6,6 
milhões

r$ 13,4
milhões
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Em 2014, a Secretaria de Saúde de Guaíra 

começou a investir em tecnologia para criar 

uma base de dados confiável sobre a saúde da 

população. Assim surgia o Saúde Digital, ini-

ciativa voltada ao aprimoramento das infor-

mações sobre o atendimento dos moradores, 

com o objetivo de garantir serviços públicos 

de saúde mais efetivos.

Com orçamento aproximado de R$ 1 mi-

lhão, o projeto visa a modernização da rede 

de computadores nas unidades de saúde, a 

padronização dos dados sobre os cidadãos e 

a integração de informações sobre visitas de 

agentes comunitários.

Mais que otimizar a administração dos 

serviços, as ações garantiram mais equida-

de aos atendimentos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com o direcionamento das con-

sultas para a parcela da população que mais 

precisa. A precisão das informações também 

diminuiu o desperdício de medicamentos e 

facilitou a entrega de remédios na farmácia 

municipal.

A iniciativa disponibilizou o Portal da Saú-

de, por meio do qual o cidadão pode conferir 

a sua posição na fila de espera pelos atendi-

mentos e a lista de medicamentos disponíveis 

aos moradores.

 ◼mais saúde
O Saúde Digital, em quatro anos, já trouxe re-

sultados visíveis para a gestão municipal e para a 

população em geral. Todas as unidades de saúde 

de Guaíra foram contempladas com equipamen-

tos modernos e de qualidade, como computado-

res, impressoras, rede wi-fi, tablets e outros.

Atualmente, o município sabe exatamente 

a demanda de saúde que tem, já que a padro-

nização do cadastro e o uso do cartão cidadão, 

emitido pelo projeto, tornaram o atendimen-

to mais eficaz. O resultado dessa dedicação é 

representado por números expressivos.

Entre o início de 2014 e meados de 2017, a 

cidade registrou aumento de 49.136 consultas, 

81.579 solicitações de exames, 88.230 visitas domi-

ciliares, 21.882 vacinas e 264.310 procedimentos.

Prefeito Heraldo Trento 

e deputado estadual Luiz 

Claudio Romanelli

Investimento em computadores, rede 
wi-fi e softwares, junto à integração 

de dados sobre os cidadãos de 
Guaíra, otimizaram e garantiram 

equidade aos atendimentos do SUS e 
à distribuição de medicamentos

Guaíra investe 
em tecnologia

para aprimorar
serviços de saúde

GUAÍRA
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O uso abusivo de drogas tem se tornado um 

problema de saúde pública em nível nacional, 

com algumas faixas etárias em situação mais 

vulnerável. Nem mesmo os municípios de pe-

queno porte ficam de fora da rota do tráfico e 

do vício. Um dos principais grupos expostos a 

esses riscos é o de adolescentes e jovens.

Para conscientizar essa parcela da população 

de Ivaiporã e municípios vizinhos sobre os riscos 

do uso de substâncias psicoativas, a Prefeitura 

Municipal empreendeu o programa Valorizando 

a Vida - Não às Drogas. O objetivo é promover 

uma percepção sobre os riscos das drogas e os 

problemas pessoais e sociais gerados por elas.

Lançada em 2015, a iniciativa promoveu a 

integração de diversas entidades para desen-

volver ações de prevenção e redução do uso de 

drogas entre adolescentes e jovens da região.

 ◼Conscientização e 
recuperação 

O processo de assimilação dos conceitos 

se deu em diversas esferas e, para serem efi-

cazes, não se restringiram ao público jovem. 

Palestras e ações educativas foram realizadas 

nas escolas municipais e estaduais, e também 

com os pais dos adolescentes, que receberam 

orientações sobre cuidado, atenção e o estabe-

lecimento de regras e limites.

O projeto também amparou usuários que 

precisam de internações por conta do uso 

abusivo das substâncias. Para esses casos, o 

acompanhamento familiar foi feito pelo gru-

po de apoio Amor Exigente, responsável por 

envolver todos os familiares na recuperação 

do dependente. Estima-se que o Valorizando a 

Vida atingiu, em quatro anos, mais de 25 mil 

habitantes de Ivaiporã.

Como resultado, o número de pessoas à 

procura de tratamento, grupos de apoio e in-

ternações aumentou, revelando maior cons-

cientização da população de Ivaiporã sobre os 

riscos oferecidos pelas drogas. Dados da Polícia 

Militar revelam, ainda, uma queda nos índices 

de apreensão de adolescentes devido ao porte 

de drogas, outro resultado positivo do projeto.

Deputado estadual 

Artagão Junior; prefeito, 

Miguel Roberto do 

Amaral e presidente da 

Alep, Ademar Traiano

Palestras nas escolas e ciclos 
de conversas com os pais 
promoveram a conscientização 
popular sobre os perigos pessoais 
e sociais gerados pelo uso de 
substâncias psicoativas

Adolescentes e 
jovens de Ivaiporã 
são conscientizados sobre os
perigos do uso de drogas

IVAIPORÃ
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A tecnologia facilitou a vida das 

pessoas. O celular diminuiu distâncias e 

agilizou a realização de várias tarefas do 

cotidiano. Então, por que não utilizar essa 

ferramenta tão popular para aproximar 

os cidadãos da administração pública? 

Foi com esse desafio que a Prefeitura 

Municipal de Jussara criou o aplicativo Aki 

Jussara – Solução na Palma da Mão.

Por meio dele, os jussarenses podem 

solicitar serviços de diversas naturezas à 

administração municipal, como a manu-

tenção de itens da iluminação pública e a 

poda ou retirada de árvores. Os cidadãos 

também podem utilizar a ferramenta para 

informar sobre a existência de focos de 

dengue ou escorpião, bueiros entupidos ou 

buracos no asfalto, participando ativamen-

te dos cuidados com a cidade.

O serviço também envia notícias ex-

clusivas sobre o município, comunicados 

oficiais do prefeito e informações sobre as 

iniciativas da Prefeitura diretamente no 

celular dos moradores. Trata-se de uma es-

tratégia ágil e barata para divulgar as ações 

dos gestores: o desenvolvimento do aplica-

tivo custou, ao todo, apenas R$ 1 mil reais.

 ◼Mais prestação de serviços
O surgimento do aplicativo transformou 

a comunicação entre os cidadãos e a prefei-

tura. A facilidade de agendar um serviço de 

forma simples e direta fez com que a quan-

tidade de chamados crescesse em um curto 

período de tempo.

Quando foi lançado, a meta do 

projeto era aumentar em 20% o número 

de solicitações feitas pelos cidadãos à 

administração pública.

Entre 2017, ano de lançamento do servi-

ço, e 2018, por exemplo, o aplicativo supe-

rou as expectativas: o município registrou 

um aumento de 45% no número de chama-

dos e nos pedidos de assistência ligados à 

iluminação pública, por exemplo. A tendên-

cia é que, até 2020, esse vínculo entre a po-

pulação e a Prefeitura cresça ainda mais.

Cidadãos podem usar a ferramenta para 
solicitar serviços, como poda de árvores 
e reparos na iluminação. Modernização 

impulsionou a quantidade de solicitações e 
otimizou resolução de problemas

Aplicativo 
desenvolvido 

em Jussara fortalece vínculo
entre população e Prefeitura

JUSSARA

Prefeito Moacir Luiz 

Pereira Valentini e 

deputado estadual 

Douglas Fabricio
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Após um levantamento realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Man-

daguari, foi identificado que o alto índice de 

faltas escolares representava uma grande 

barreira à aprendizagem dos alunos matri-

culados na rede municipal de ensino. 

Para reverter esse quadro, foi lançado, 

em 2013, o De Volta para a Escola, projeto de 

acompanhamento de estudantes que regis-

tram um número elevado de faltas e cons-

cientização dos pais sobre a importância do 

ambiente escolar para as crianças.

Como o problema das faltas escolares não se 

restringe somente à educação, o De Volta para a 

Escola conta com uma extensa rede de órgãos e 

entidades governamentais de diversos segmen-

tos. Além da Secretaria Municipal de Educação, 

compõem o projeto a Secretaria Municipal de 

Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência So-

cial, o Conselho Tutelar e o Ministério Público.

As entidades oferecem acompanhamento 

multidisciplinar às famílias, orientações so-

bre direitos e deveres quanto à educação das 

crianças e, em casos mais graves, a aplicação 

de sanções aos responsáveis por casos de ne-

gligência em relação às faltas escolares.

 ◼Construindo o futuro
Quando se trata de educação, a maioria 

dos investimentos é de médio ou longo 

prazos. No caso do De Volta para a Escola 

os resultados já são muito positivos nesses 

seis anos de existência. O valor mensal 

empregado especificamente à iniciativa é de 

apenas R$ 6.300,00, uma vez que os demais 

gastos já estão previstos no orçamento 

anual da Secretaria de Educação.

Em 2017, dos 144 alunos com 

problemas de frequência escolar que a 

iniciativa acompanhou, 96 reduziram 

consideravelmente o número de faltas, que, 

em alguns casos, atingiu uma redução de 

quase 60%.

Em grande escala, o programa também 

contribuiu para a melhora na avaliação 

de aprendizagem dos estudantes de 

Mandaguari. O Ideb da cidade passou de 6 

em 2013 para 7,2 em 2017.

Iniciativa De Volta Para a Escola 
articulou o trabalho de vários órgãos e 
entidades para conscientizar estudantes, 
pais e a sociedade sobre a importância da 
educação para o futuro das crianças

Redução das
faltas escolares 
melhora índices de
aprendizagem em Mandaguari

MANDAGUARI

Representante da TV 

Paraná Educativa Isabela 

Lustosa Machado; prefeito 

Romualdo Batista  e 

deputado estadual

Dr. Batista 
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Os agentes fiscais e auditores tributários 

de Maringá cumprem o valoroso papel de 

fiscalizar a destinação dos tributos, coibir 

irregularidades e manter a arrecadação do 

município em dia. Historicamente, a remune-

ração desses servidores, contudo, se mostrou 

incompatível com a atividade exercida, moti-

vo pelo qual a Prefeitura Municipal já vinha 

repassando aos profissionais o adicional refe-

rente à Função Gratificada e Gratificação por 

Atividades Especiais. 

Em 2017, visando a garantia de mais va-

lorização para os agentes e auditores e, ao 

mesmo tempo, maior produtividade fiscal 

em Maringá, a administração municipal 

instituiu a Gratificação de Produtividade e 

Desempenho (GPD).

A iniciativa consiste em vincular a gratifi-

cação desses servidores aos índices de produ-

ção individual, coletiva e extraordinária re-

gistrados. Prevista no Estatuto dos Servidores 

Municipais de Maringá, a vinculação objetiva 

estimular e valorizar o trabalho de agentes 

fiscais e auditores tributários do município.

 ◼Desempenho em alta
Em apenas um ano, a criação da GPD já 

mostra resultados positivos para todos os ci-

dadãos de Maringá, e não só para os 99 agen-

tes fiscais e 15 auditores tributários que atu-

am na cidade. Entre o primeiro semestre de 

2017 e o mesmo período de 2018, houve um 

acréscimo de quase 290% no total de ordens 

de serviços encerradas no município.

Tamanha produtividade incrementou 

consideravelmente a arrecadação do muni-

cípio: no mesmo período, o recolhimento do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) em Maringá su-

biu 21,5%, crescimento que, além de promo-

ver a justiça fiscal, se reverte em benefícios 

para todos os cidadãos.

Isso só foi possível com a valorização dos 

agentes e auditores: o acréscimo médio no sa-

lário-base durante o 1º semestre de 2018 foi 

de 57,5% para os agentes fiscais e 70,4% para 

os auditores tributários.

Além de promover a justiça fiscal, 
beneficiando todos os cidadãos, a 

Gratificação de Produtividade e 
Desempenho quase triplicou o total 

de Ordens de Serviços encerradas no 
primeiro semestre de 2018

valorização
de agentes fiscais e

auditores tributários aumenta 
produtividade fiscal em Maringá

MARINGÁ

Delegado da Receita 

Estadual de Maringá 

Helio Issamu Sato; 

deputado estadual Dr. 

Batista; secretário 

municipal de Fazenda, 

Orlando Chiqueto e 

auditor fiscal municipal 

José Olímpio Romero
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A leitura significa muito mais do que 

adquirir conhecimento sobre o mundo, 

viajar nas histórias e dar asas à imagina-

ção. O ato de ler impacta positivamente 

as habilidades cognitivas do ser humano, 

e contribui para a formação de cidadãos 

criativos, pensantes e críticos.

Ciente dessa importância, o município 

de Paraíso do Norte empreendeu o Tarde 

Cultural Contando e Encantando, projeto 

que incentiva crianças, adolescentes e adul-

tos a resgatarem o prazer pela leitura. Em 

um mundo conectado, em que os celulares 

captam facilmente a atenção das pessoas, o 

hábito de se deleitar em romances e poesias 

está perdendo espaço.

Lançada em 2017, a iniciativa é uma 

nova roupagem de um outro projeto: o 

Contação de História e Incentivo à Leitura. 

A diferença é que, na nova versão, as ativi-

dades não se restringem somente às esco-

las e às bibliotecas.

Chega, também, a bairros mais afastados 

e públicos com mais idade. A programação do 

Tarde Cultural ainda conta com oficinas cul-

turais de Hip Hop, Grafite, Capoeira e Violão.

Nos dias úteis, as atividades se concen-

tram mais nas escolas públicas do município 

e nas bibliotecas. Já nos finais de semana, o 

projeto leva suas ações para os espaços pú-

blicos, estimulando a participação de toda a 

comunidade, inclusive dos cidadãos que tra-

balham durante a semana.

 ◼ Interesse pela leitura
Nem todos os benefícios da leitura e do 

acesso ao conhecimento podem ser expressos 

em dados. Contudo, o Contação de História e, 

posteriormente, o Tarde Cultural Contando e 

Encantando alcançaram números expressi-

vos quanto à procura por livros no município.

Registros da Biblioteca Pública Municipal 

de Paraíso do Norte apontam que o número 

de empréstimos de livros saltou de 1.991 em 

2016 para 5.508 em 2017, um crescimento de 

276%. Até julho de 2018, 2.514 livros haviam 

sido retirados da biblioteca, o que indica uma 

média similar à de 2017. 

A contação de histórias em escolas, 
bibliotecas e espaços públicos, além de 
outras atividades culturais, fez o número 
de empréstimos de livros quase triplicar 
na biblioteca pública da cidade

Iniciativa
desperta interesse 
dos moradores de Paraíso
do Norte pela leitura

PARAÍSO DO NORTE

Deputado estadual Tião 

Medeiros;  prefeito 

Laercio de Freitas e  

vice-reitora da UTFPR, 

Vanessa Ishikawa Rasoto 
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Aliar o conhecimento das origens his-

tóricas do município a estratégias de fo-

mento ao turismo e à economia. Esse foi 

o objetivo da Prefeitura de Peabiru ao 

lançar, em 2017, o Caminhos de Peabiru. O 

projeto, que deve durar 10 anos, pretende 

explorar o potencial histórico, turístico e 

cultural da região investindo em ativida-

des de lazer e na capacitação profissional 

dos moradores para o turismo.

Devido à indústria pouco desenvolvida e à 

grande concentração de terra, grande parce-

la da população de Peabiru está em situação 

de desemprego, principalmente a população 

mais jovem. Essa realidade faz com que ini-

ciativas culturais sejam ainda mais valiosas 

para a região, já que, além de estimularem o 

conhecimento sobre o passado, geram empre-

go, renda e bem-estar para os cidadãos.

A principal atividade oferecida é a Tri-

lha Caminhos de Peabiru, uma atividade 

cultural realizada em uma rota milenar 

pela qual indígenas, bandeirantes, jesuí-

tas e colonizadores passaram na época do 

estabelecimento da região. Além de con-

templar as riquezas naturais de Peabiru, 

os participantes têm acesso ao conheci-

mento sobre a origem da cidade - saber 

importante para a identidade cultural de 

qualquer sociedade.

 ◼Desenvolvimento
A iniciativa foi mudando paulatinamen-

te o perfil da região. Além de consolidar o 

sentimento de pertencimento do cidadão à 

sua terra, o Caminhos de Peabiru conseguiu 

potencializar a geração de trabalho, renda e 

emprego por meio do turismo histórico, eco-

lógico, de aventura e de experimentação.

Em 2017, cerca de três mil pessoas pas-

saram pela trilha e 2018 registrou seis mil 

visitantes. O resultado dessa movimentação 

foi o estímulo ao comércio da região, com a 

ampliação e o fortalecimento de uma rede 

de restaurantes, hotéis e estabelecimentos 

de outros segmentos.

Entre 2017 e 2018, o projeto 
Caminhos de Peabiru atraiu cerca 

de nove mil turistas às trilhas da 
região, gerando emprego, renda e 
movimentando a economia local

Peabiru investe
no turismo histórico e

ecológico para
desenvolver a região

PEABIRU

Responsável pelo projeto 

Arléto Pereira Rocha;

prefeito Julio Cezar Frare 

e deputado estadual 

Douglas Fabrício 
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Para a maioria das pessoas, ter acesso 

à água potável é algo natural. Essa, porém, 

não era a realidade de boa parte das famí-

lias que residem na área rural de Santa Te-

rezinha do Itaipu. Antes da criação do pro-

jeto Rede de Água Potável nas Comunidades 

Rurais, em 2003, a profundidade do lençol 

freático e o alto custo da construção de po-

ços artesianos faziam com que a população 

rural do município tivesse acesso a uma 

água de má qualidade, sem tratamento ade-

quado e, muitas vezes, contaminada.

Além dos problemas de saúde pública que 

isso gerava, os produtores locais não conse-

guiam desenvolver meios para impulsionar a 

agroindústria familiar - setor estratégico para 

a sobrevivência dessa parcela da população.

Para solucionar esse problema e garan-

tir dignidade à comunidade, a Prefeitura 

reuniu recursos municipais, estaduais e fe-

derais com o objetivo de levar água potável 

à região rural de Santa Terezinha do Itaipu. 

De 2003 a 2017, a iniciativa chegou a 16 co-

munidades rurais com 629 famílias, bene-

ficiando ao todo aproximadamente 1900 

pessoas. Atualmente, 100% da zona rural do 

município está abastecida com água apro-

priada para o consumo humano. 

 ◼Saúde e dignidade
Em aproximadamente 15 anos, a ação con-

tou com um aporte de cerca de R$ 4 milhões. 

Foram construídos em torno de 150 quilôme-

tros de rede de água potável para atender os 

moradores da área rural. 

São vários os benefícios para toda a re-

gião: ademais de garantir qualidade de vida e 

evitar a contaminação através da água de má 

qualidade, a iniciativa valorizou as proprie-

dades rurais, que conseguiram se desenvol-

ver com atividades da agroindústria familiar 

e acessar a outras fontes de renda. 

O projeto também conseguiu conter o 

crescimento do êxodo rural na região, evi-

tando problemas familiares e sociais gerados 

pelo movimento de abandono do campo.

A iniciativa foi responsável 
por estimular o crescimento 
da agroindústria familiar e 
conteve o êxodo rural na região, 
garantindo dignidade aos 
moradores do campo

Construção de
rede de água potável
leva saúde e renda à zona
rural de Santa Terezinha de Itaipu

SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU

Presidente da Alep, 

Ademar Traiano e prefeita 

Neide Mariot Corrente
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Em uma sociedade cada vez mais 

conectada, o investimento em tecnologia 

pela administração pública deixou de ser 

uma regalia e passou a ser uma necessidade. 

Consciente disso, a Prefeitura de Carambeí 

deu início ao Projeto Carambeí Digital

em 2015, com o objetivo de aprimorar 

a política de gestão da Tecnologia da 

Informação (TI), unifi car a rede em todas 

as unidades da prefeitura e oferecer 

internet de qualidade à população.

A ação se inspirou na cartilha do Tribu-

nal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

sobre governança da TI. A publicação serviu 

como orientação para o desenvolvimento 

de modelos mais modernos e seguros de ad-

ministração pública.

Antes do intento, cada unidade da Pre-

feitura de Carambeí contava com uma linha 

de internet própria, o que difi cultava a ad-

ministração dos gastos públicos e a centrali-

zação de arquivos. Além disso, os servidores 

estavam defasados, ocasionando perda de 

arquivos importantes para a gestão pública 

e lentidão no cotidiano dos funcionários.

◼Modernizando a gestão
Investiu-se, em 3 anos, perto de R$ 564 

mil para a atualização do setor de TI do mu-

nicípio. A Prefeitura contratou servidores 

virtuais para centralizar dados e unifi car 

os setores da gestão municipal e investiu 

na compra da licença de softwares. Agora, 

os dados passam diariamente por procedi-

mentos de armazenagem e segurança e os 

usuários contam com um canal para fazer 

solicitações ao setor de TI, que registra o 

tempo de espera, o tipo de atendimento e a 

ordem de prioridade dos chamados.

O aprimoramento da TI de Carambeí pro-

porcionou maior acesso à internet para a popu-

lação. Atualmente, são 10 torres de wi-fi  distri-

buídas em áreas urbanas e rurais do município. 

O projeto também possibilita que a população 

carente tenha acesso gratuito à rede em casa, 

realizando um cadastro na Prefeitura. 

Projeto
inova o setor 
de Tecnologia da Informação de Carambeí

Deputado estadual 

Artagão Junior; 

representante 

do Sindicato dos 

Servidores Públicos 

da Administração 

Tributária do Rio 

Grande do Sul Vicente 

Buzzatti; prefeito, 

Osmar José Blum 

Chinato e deputado 

estadual Hussein Bakri 

Modernizando 

o setor de 

Tecnologia da 

Informação do 

município, o 

Projeto Carambeí 

Digital facilitou 

o acesso da 

população local 

à internet de 

qualidade dentro 

de casa e no 

espaço público

CARAMBEÍ
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A prevenção às doenças é uma das me-

lhores estratégias para assegurar a saúde 

e o bem-estar de uma população. Sabendo 

disso, a Prefeitura de Matinhos deu início 

ao projeto Protegendo a Vida, voltado ao 

atendimento veterinário e ao controle do 

número de cães e gatos no município.

A iniciativa realiza a castração e o tra-

tamento de animais de rua e de famílias de 

baixa renda do município, monitorando e 

resgatando animais de grande porte no es-

paço público. A necessidade surgiu da pró-

pria demanda da população e do diagnós-

tico de diversas doenças nos atendimentos 

hospitalares, como o bicho de pé, o bicho 

geográfico e sarnas.

O objetivo é que, com a redução do nú-

mero de animais em situação de rua, o mu-

nicípio consiga diminuir também os casos 

de transmissão de zoonoses como a leptos-

pirose, a raiva, a leishmaniose e outras.

Além de garantir mais qualidade de vida 

aos bichos que se encontram nessa situa-

ção, a iniciativa funciona como estratégia 

de prevenção a acidentes envolvendo ani-

mais que transitam pelas vias da cidade.

 ◼Trabalho conjunto
O Protegendo a Vida pode ser resumido 

a uma palavra: cooperação. Isso porque o 

programa vem obtendo êxito em envolver 

a comunidade no cuidado dos animais. Em 

todo procedimento realizado, tanto os bi-

chos domésticos como os de rua precisam 

de responsáveis pelo pós-operatório, o que 

aumenta o comprometimento da sociedade 

com a iniciativa. Estima-se que o apoio po-

pular possibilitou a realização de 50% mais 

atendimentos ou castrações.

Os procedimentos são realizados por 

uma clínica veterinária contratada por 

meio de licitação. Para 2018, a previsão é de 

que se realizem 450 castrações, atendimen-

tos e microchipagem em cachorros e 400 em 

felinos. Para os de grande porte, a estimati-

va é de 5 a 20 resgates e 20 procedimentos.

Atendimento a 
animais de rua

ajuda a promover a saúde dos moradores 
de Matinhos

Representante do 

Sicoob, Carlos Kennedy 

Rizzi; secretário 

municipal de Turismo, 

Desenvolvimento 

Econômico e Esporte, 

Ivo Hauer Malschitzky;  

servidor municipal 

Takashi Yotsumoto;

prefeito, Ruy Hauer 

Reichert e deputado 

estadual Artagão Junior

Além de ajudar 

no controle 

de doenças 

e zoonoses e 

prevenir acidentes 

nas vias da cidade, 

projeto estimulou 

o espírito 

comunitário dos 

moradores de 

Matinhos

MATINHOS
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A crise econômica reduziu drasticamente 

o repasse das verbas federais aos municípios. 

Para solucionar esse déficit, a gestão municipal 

de Nova Esperança lançou o Planta Genérica 

de Valores (PGV) com a finalidade de aumentar 

a arrecadação do município e torná-la, ao mes-

mo tempo, mais justa. Baseado nos princípios 

da Justiça Fiscal, o PGV foi responsável pela 

atualização dos valores dos imóveis da cidade 

e pela correção nos valores do IPTU.

Em Nova Esperança, a expansão e a va-

lorização imobiliárias, sem a devida atuali-

zação tributária, resultaram em um cenário 

de desigualdade comum a várias cidades: 

o IPTU cobrado nos bairros mais nobres e 

antigos era inferior aos valores pagos nos 

novos loteamentos do município.

Por meio da atualização dos valores venais 

dos imóveis – estimativa do Poder Público so-

bre quanto vale um terreno ou um bem –, a 

gestão municipal pretende aumentar a arreca-

dação tributária em cerca de R$ 4 milhões até 

2020.  O objetivo é que esse montante se rever-

ta em benefícios para toda a população do mu-

nicípio, com a melhoria dos serviços públicos 

como saúde e educação.

 ◼Conscientização e justiça
O primeiro passo do PGV foi o de formar 

uma equipe para identificar e atualizar o va-

lor dos imóveis da região. Depois do lança-

mento do projeto e do início da cobrança pro-

gressiva do IPTU, a receita municipal saltou 

de aproximadamente R$ 7,1 milhões em 2017 

para mais de R$ 8,4 milhões em 2018.

A expectativa é de que, até 2020, a arre-

cadação chegue a quase R$ 10,5 milhões, o 

que representaria um aumento de 47% em 

relação ao ano de 2017.

O Poder Público municipal também deu 

início a uma campanha de conscientização so-

bre a importância de manter os impostos em 

dia, além de promover, no âmbito do projeto, o 

Programa Menos IPTU, que oferece descontos 

àqueles que mantiverem as parcelas do tributo 

em dia, beneficiando o bom pagador. 

Atualização dos
valores do IPTU
aumenta a arrecadação de Nova Esperança

Modernização da
iluminação pública 

promove mais qualidade de vida em Santa Mariana

A utilização da 

Cosip garantiu a 

modernização, 

atualizou os valores 

dos imóveis da 

cidade e corrigiu 

a cobrança do 

IPTU, aumentando 

a arrecadação 

municipal e 

promovendo a 

Justiça Fiscal

NOVA ESPERANÇA

Representante do 

Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, 

Rhodrigo Deda 

Gomes; prefeito 

Moacir Olivatti  e 

deputado estadual 

Tiago Amaral 
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A Prefeitura de Santa Mariana lançou o 

Santa Mariana, Cidade Luminosa para mo-

dernizar e aprimorar o sistema de ilumina-

ção do município. A iniciativa está basea-

da no que prevê a Constituição Federal de 

1988, que atribui às administrações locais o 

dever de organizar e prestar serviços públi-

cos de interesse comum, como é o caso da 

iluminação pública.

A tecnologia ultrapassada do antigo sis-

tema, composto por luminárias de vapor 

de mercúrio e de sódio, gerava grandes 

custos aos cofres municipais. A Contribui-

ção para o Custeio do Serviço de Ilumina-

ção Pública (Cosip), tributo destinado à 

manutenção dos serviços de iluminação, 

não era regulamentada.

Em 2017, a Prefeitura implementou a 

cobrança da Cosip e deu início ao planeja-

mento da ação. O primeiro passo foi a ela-

boração da parte técnica e a abertura dos 

processos de licitação. Logo em seguida, os 

recursos arrecadados começaram a ser em-

pregados na troca das luminárias e no cus-

teio da mão de obra.

◼Bem-estar e redução de 
gastos

Previsto para ser executado até 2020, o 

projeto está aperfeiçoando a iluminação dos 

espaços públicos municipais, como ruas, ave-

nidas, praças, passarelas e travessias públi-

cas, garantindo mais qualidade de vida aos 

mais de 12 mil habitantes. O orçamento total 

é de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Em 2018, a instalação de cerca de 1.800 no-

vas luminárias em LED, tecnologia mais ba-

rata e efi ciente, gerou uma economia de 50% 

nos gastos do município com a iluminação 

pública. Além do mais, os novos equipamen-

tos contam com uma garantia de cinco anos, o 

que isenta os cofres públicos de grandes cus-

tos com manutenção nos próximos anos. As 

obras já foram concluídas no centro de Santa 

Mariana e nos distritos de Panema e Quinzó-

polis, que já possuem as novas lâmpadas.

Atualização dos
valores do IPTU
aumenta a arrecadação de Nova Esperança

Modernização da
iluminação pública 

promove mais qualidade de vida em Santa Mariana

A regulamentação 

de tributos voltados 

à iluminação 

pública garantiu 

a modernização 

dos equipamentos, 

gerando uma 

redução de 50% dos 

gastos do município 

com o serviço

SANTA MARIANA

Representante da 

Fomento Paraná

Emilia de Salles 

Belinati; prefeito Jorge 

Rodrigues Nunes e 

deputado estadual 

Tiago Amaral
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Dos 5.200 habitantes de Santana do Ita-

raré, no Norte Pioneiro do Paraná, cerca 

de 1.700 residem na área rural e vivem da 

agricultura familiar. Isso significa que um 

em cada três santanenses ganha a vida por 

meio do trabalho no campo, principalmen-

te através da produção de leite, da fruticul-

tura e da horticultura.

Com o objetivo de estimular a atividade 

dessa parcela significativa da população, a 

Prefeitura de Santana do Itararé desenvolveu 

o projeto Da Porteira para Dentro. O objetivo 

é que, de 2017 a 2020, o Poder Público muni-

cipal consiga contribuir para o aumento da 

renda e da qualidade de vida dos produtores 

locais, evitando também o êxodo rural.

A tarefa de identificar as demandas dos 

agricultores ficou a cargo da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Pecuária (Sea-

gri). Em parceria com o Conselho Munici-

pal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS) e o Instituto Paranaense de As-

sistência Técnica e Extensão Rural (Ema-

ter), o órgão convocou reuniões e conver-

sas com os produtores para levantar suas 

principais necessidades. As informações 

coletadas pela Seagri serviram de base 

para o planejamento das ações, orçadas 

em aproximadamente R$ 500 mil.

 ◼Desenvolvimento
No último ano, as ações do programa 

impulsionaram significativamente a ativi-

dade dos produtores rurais do município. A 

revitalização das estradas, a construção de 

terraços e curvas de nível para a conserva-

ção do solo e da água, a proteção de minas e 

nascentes, a distribuição de produtos neces-

sários para o cultivo e a oferta de cursos e 

apoio técnico garantiram mais produtivida-

de aos agricultores familiares.

O Da Porteira para Dentro realizou, ainda, 

em conjunto com a Associação dos Agriculto-

res Familiares de Santana e Região (AAFAS), 

duas edições da Feira do Produtor Rural. O 

evento foi essencial para garantir visibilidade 

ao trabalho dos produtores santanenses.

Projeto valoriza 
a agricultura

familiar em
Santana do Itararé

SANTANA
DO ITARARÉ

Prefeito Joás Ferraz 

Michetti e deputado 

estadual Luiz Claudio 

Romanelli

Em Santana do Itararé o objetivo é estimular 
a produção dos agricultores familiares, 

investindo em obras de infraestrutura nas 
estradas e no solo, bem como ofertando 

capacitações e apoio técnico

São Jorge do Ivaí reduz 
uso de agrotóxicos

com incentivo ao controle natural de pragas
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A agricultura é a principal atividade eco-

nômica de São Jorge do Ivaí, município em 

que as culturas de soja e milho safrinha pre-

dominam. Se por um lado essa grande pro-

dução é importante para o desenvolvimento 

da região, outros pontos se tornam alvo de 

preocupação como, por exemplo, a aplicação 

excessiva dos agrotóxicos nos grãos.

O uso indiscriminado dessas substâncias 

desencadeia diversos problemas: o custo 

elevado para os produtores, a poluição am-

biental, o desequilíbrio ecológico e a exposi-

ção da população ao veneno.

No intuito de proteger a saúde dos habi-

tantes e, ao mesmo tempo, reduzir o gasto 

dos produtores com agrotóxicos, a Prefeitu-

ra Municipal de São Jorge do Ivaí deu início 

ao Monitoramento de Doenças e Parasitismo 

em Percevejos nas Culturas Soja e Milho: 

Mais Saúde e Lucratividade para Agriculto-

res de São Jorge do Ivaí.

As ações do projeto, lançado em 2017, 

buscam incentivar os agricultores a adota-

rem práticas mais efetivas de monitoramen-

to de pragas na soja e no milho, baseadas 

no controle orgânico por meio de inimigos 

naturais dos parasitas.

 ◼Baixo custo e produtividade
Os primeiros resultados do projeto, que 

deve durar até 2020, são impressionantes. 

Enquanto as áreas monitoradas pela Prefei-

tura consumiram 0,73 litro de agrotóxico por 

alqueire na safra de 2017/2018, as proprieda-

des sem monitoramento consumiram 8,86 li-

tros, registrando uma diferença de 8,13 litros.

As ações também estimularam a queda 

no número de aplicações de inseticidas e 

fungicidas no mesmo período: áreas sem 

monitoramento aplicaram 17 vezes e, as 

monitoradas, apenas uma.

Garantiu-se, então, ainda mais produti-

vidade. As áreas que não aderiram ao con-

trole natural produziram 135 sacas de soja 

por alqueire, enquanto as assessoradas pelo 

projeto colheram 150.

São Jorge do Ivaí reduz 
uso de agrotóxicos

com incentivo ao controle natural de pragas

O foco é incentivar 

agricultores a 

adotarem métodos 

naturais de controle 

das pragas, ação 

simples que garante 

mais lucratividade 

aos produtores e 

protege a saúde da 

população

SÃO JORGE DO IVAÍ

Deputado estadual 

Tiago Amaral; 

prefeito André Luiz 

Bovo;  deputado 

estadual Dr. Batista 

e secretário estadual 

do Desenvolvimento 

Urbano, Silvio Barros 
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Em Cafelândia, na região de Cascavel, a Prefei-

tura assumiu o desafio de criar um sistema inte-

grado para a coleta de lixo e materiais recicláveis, 

bem como para a destinação correta dos resídu-

os sólidos urbanos e para a limpeza da cidade. A 

administração municipal atingiu esse objetivo de 

uma forma louvável: gerando renda e emprego 

para pessoas em situação social fragilizada.

Criado em 2018, o programa Cidade Lim-

pa com Inclusão Social e Responsabilidade 

Ambiental, visa aprimorar o tratamento das 

10 toneladas de lixo produzidas diariamente 

na cidade, primando pela responsabilidade 

ambiental. Antes da iniciativa, os resíduos 

eram encaminhados a aterros sanitários 

localizados fora do município, um procedi-

mento caro e ambientalmente irregular.

 ◼Gerando oportunidades
Com a implementação do projeto em 

2018, o objetivo é transformar grande parte 

do lixo em composto orgânico por meio da 

compostagem, além de realizar a triagem e 

destinação adequada de materiais reciclá-

veis. Esse tratamento deve resultar na re-

dução considerável do volume de resíduos, 

que poderão ser manejados de forma mais 

apropriada e barata.

Ademais, a Prefeitura firmou uma par-

ceria com a Associação de Recicláveis de 

Cafelândia, a Eco Ambiental, com o objetivo 

de recrutar pessoas em situação de vulnera-

bilidade para um trabalho de limpeza dos 

espaços públicos do município. A mão de 

obra é composta por cidadãos inscritos no 

cadastro único do Cras da cidade.

Com orçamento de R$ 864 mil anuais, o 

Cidade Limpa com Inclusão Social e Respon-

sabilidade Ambiental deve ser executado 

pelo menos até 2020. Até lá, a intenção é 

garantir a eficiência do serviço público de 

limpeza urbana, diminuindo os custos re-

lativos ao tratamento de resíduos sólidos e, 

ao mesmo tempo, proporcionar mais digni-

dade aos cidadãos na situação em questão. 

Atualmente, cerca de 60 famílias estão sen-

do diretamente beneficiadas pelos postos de 

trabalho criados pelo projeto.

Para que os frutos sejam permanentes, 

a Prefeitura também está executando 

ações de conscientização sobre os 

benefícios socioambientais da reciclagem 

e da compostagem.

Cafelândia aprimora 
tratamento do lixo

promovendo inclusão social

CAFELÂNDIA

Além de aperfeiçoar 

o tratamento do lixo, 

a destinação dos 

resíduos sólidos e a 

limpeza pública da 

cidade, a iniciativa 

gera oportunidades 

para pessoas 

em situação de 

vulnerabilidade

Deputado estadual 

Tiago Amaral e prefeito 

Estanislau Mateus Franus
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O sedentarismo tornou-se um problema 

em escala global, ocasionando a morte de 3,2 

milhões de pessoas todos os anos, de acordo 

com a Organização das Nações Unidas (ONU). 

Para conscientizar a população de Cam-

po Mourão sobre os riscos do estilo de vida 

sedentário e estimular os moradores a te-

rem práticas saudáveis, a Prefeitura deu 

início ao Campo Mourão Mais Ativa.

Em 2015, a administração municipal lan-

çou um projeto piloto intitulado Viver Mais, 

voltado para a conscientização dos jovens da 

cidade sobre a importância de hábitos saudá-

veis no cotidiano. Diante do êxito da iniciativa, 

ela foi estendida a moradores de todas as fai-

xas etárias em 2017, quando recebeu o nome 

que tem hoje: Campo Mourão Mais Ativa.

As atividades do programa se transfor-

maram em grandes ferramentas de rees-

truturação, implantação e manutenção das 

ações da Fundação de Esportes de Campo 

Mourão (FECAM) voltadas à qualidade de 

vida dos mourãoenses. Atualmente, o proje-

to conta com 29 turmas e engloba uma mé-

dia de 1.200 moradores.

 ◼Mais qualidade de vida
Por meio do trabalho de profissionais 

da Educação Física, o Campo Mourão Mais 

Ativa promove ações com cada turma duas 

vezes por semana em diversos bairros do 

município. Além das atividades físicas, a 

iniciativa conta com palestras de nutricio-

nistas e psicólogos e aulas temáticas sobre 

qualidade de vida.

Para enraizar-se mais no cotidiano dos 

moradores, o trabalho é desenvolvido em 

parceria com outros órgãos do município, 

como a Secretaria Municipal de Saúde, a 

Secretaria Municipal de Ação Social e a Se-

cretaria Municipal da Educação, além de 

igrejas e instituições privadas.

Em 2017, a operação alcançou uma sa-

tisfação expressiva entre os participantes, 

que responderam a um questionário sobre 

as atividades desenvolvidas ao decorrer do 

ano. Para 82,5% deles, o Campo Mourão Mais 

Ativa pode ser classificado como ótimo.

Durante a aplicação da pesquisa, a equi-

pe do projeto também recebeu relatos de 

cidadãos que declararam melhora na qua-

lidade do sono e da alimentação, além do 

aumento da autoestima.

Campo Mourão 
promove 
qualidade de vida por meio
do combate ao sedentarismo

CAMPO MOURÃO

Com atividades 

desenvolvidas em 

diversas regiões da 

cidade, o Campo 

Mourão Mais Ativa 

promoveu hábitos de 

vida mais saudáveis 

entre os participantes do 

programa

Deputado estadual 

Marcio Nunes; presidente 

da Fundação de Esportes 

de Campo Mourão, 

Marcelo de Oliveira Lima 

e deputado estadual 

Douglas Fabrício
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Uma das principais atribuições do gestor 

público é estimular a participação popular 

no debate sobre os assuntos de interesse 

comum. Para cumprir com esse objetivo 

e contemplar as determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) e do Estatuto 

das Cidades, a Prefeitura de Curitiba lançou, 

em 2017, o Fala Curitiba, um canal de diá-

logo que visa a democratização e o aprimo-

ramento da participação dos cidadãos na 

construção do orçamento municipal.

Antes da iniciativa, os processos de con-

sulta sobre essa temática eram, na maioria 

das vezes, limitados a líderes comunitários e 

pessoas já engajadas nos assuntos da admi-

nistração pública. Para sanar esse déficit par-

ticipativo, o Fala Curitiba desenvolveu uma 

série de estratégias presenciais e digitais, 

como a ampliação de encontros em todos os 

bairros da cidade e o desenvolvimento de 

formas de escuta por meio das redes sociais.

Com um formato inovador e verdadei-

ramente democrático, a iniciativa promo-

veu reuniões com os moradores, prestou 

esclarecimento sobre como funciona o pla-

no financeiro estratégico do município e 

estimulou a elaboração de propostas coleti-

vas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

 ◼Participação e cidadania
Previsto para ser executado até 2020, 

o Fala Curitiba conseguiu, em dois anos, 

aprimorar os canais de participação dos 

moradores no debate sobre o orçamento 

público, fomentando a cidadania na 

capital paranaense.

A quantidade de encontros presenciais 

realizados para este fim, que, antes era de 

10, saltou para 80 em 2017. Além disso, a 

abertura de um canal digital de participa-

ção facilitou o engajamento público nas 

questões da cidade.

No ano passado, as reuniões envolveram 

um total de 6.574 pessoas, resultando em 

mais de cinco mil propostas individuais e 

quase mil sugestões coletivas. Por meio das 

plataformas digitais, o projeto registrou cer-

ca de quatro mil votos nas propostas coleti-

vas para a LDO e a LOA. Os números de 2018 

são ainda mais expressivos: já são mais de 

7.300 pessoas envolvidas no planejamento 

orçamentário de Curitiba.

Curitiba aprimora 
e democratiza 

 participação popular nas
decisões sobre orçamento municipal

CURITIBA

Antes limitado a líderes 

comunitários e pessoas 

já engajadas na 

administração pública, 

o debate popular sobre 

o orçamento da capital 

paranaense deu um 

salto de qualidade 

depois do programa 

Fala Curitiba

Representante da 

Associação das Emissoras 

de Radiodifusão do 

Paraná Melanie Lisboa 

Triches;  vice-prefeito 

Eduardo Pimentel e 

deputado estadual 

Dr.Batista
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Fomentar a produção dos agricultores 

familiares e, ao mesmo tempo, assegurar a 

qualidade da alimentação dos estudantes 

da rede municipal de educação. Foi para 

cumprir esse duplo desafio que a Prefeitu-

ra de Entre Rios do Oeste lançou, em 2013, 

o Boas Práticas na Merenda Escolar com 

Agricultura Familiar.

A iniciativa se baseia na Lei nº 

11.947/2009, que determina o investimen-

to de 30% do valor repassado pelo Pnae 

em atividades da agricultura familiar dos 

municípios. Amparada nessa diretriz, a 

administração local firmou convênios 

com a Itaipu Binacional para oferecer as-

sessoria e formação técnica aos agriculto-

res, reunidos em torno da Associação de 

Produtores Orgânicos de Entre Rios do 

Oeste (Apoer).

Um dos maiores desafios era estimular 

a variedade dos itens cultivados por essas 

famílias. Antes do programa, a produção 

era, na maioria das vezes, limitada a pro-

dutos panificados. Para solucionar esse 

impasse, a Prefeitura passou a solicitar, 

a essas famílias, itens mais adequados à 

merenda escolar do município, como le-

gumes, hortaliças e frutas.

Atualmente, 12 produtores e suas famí-

lias são diretamente atendidos pelo proje-

to, que elevou a qualidade dos alimentos 

oferecidos a mais de 500 estudantes da 

rede municipal de educação. O objetivo é 

que, até 2020, todos os produtos consumi-

dos nas escolas sejam oriundos dos peque-

nos agricultores de Entre Rios do Oeste.

 ◼Estímulo ao produtor
Como resultado da integração entre a 

agricultura familiar e a merenda escolar, 

os últimos cinco anos registraram um au-

mento significativo do valor total comer-

cializado pela APOER. Em 2013, foram mo-

vimentados cerca de R$ 17 mil. Já em 2018, 

o montante subiu para quase R$ 52 mil, o 

que representa um incremento de aproxi-

madamente 300%.

O aumento foi possível graças à asses-

soria técnica voltada para a diversificação 

dos itens produzidos pelos agricultores fa-

miliares da região. Em 2013, 27 produtos 

foram comercializados pelo projeto.  Em 

2018, o número saltou para 75. 

Projeto incentiva 
agricultura familiar
e garante merenda de qualidade
em Entre Rios do Oeste

ENTRE RIOS DO OESTE

Itens cultivados pelos 

pequenos agricultores do 

município estão sendo 

utilizados na merenda 

escolar, fomentando a 

atividade dos produtores 

e assegurando 

alimentação de 

qualidade às crianças

Deputado estadual 

Artagão Junior; prefeito 

Jones Neuri Heiden 

e deputado estadual 

Douglas Fabricio 

35

ce
rt

if
ic

ad
o 

de
 r

ec
on

he
ci

m
en

to

REVISTA DO VI PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2018



A economia da cidade de Francisco Bel-

trão, localizada no sudoeste do Paraná, é 

fortemente movimentada pela agricultura e 

pela pecuária. Em 2017, cerca de 11.500 pes-

soas residiam nas 2.621 propriedades rurais 

registradas no município. Para fomentar o 

agronegócio na região, a Prefeitura lançou o 

programa Da Porteira para Dentro.

A maioria das propriedades locais é de 

pequeno porte. Devido a isso, grande parte 

dos agricultores não consegue arcar com os 

altos custos de reformas estruturais necessá-

rias para o aumento da produção. A aquisi-

ção de máquinas pesadas e a contratação de 

mão de obra qualificada acabam se tornando 

inviáveis aos proprietários dos minifúndios.

O Da Porteira para Dentro surge, en-

tão, com o objetivo de oferecer subsídio às 

obras realizadas nas propriedades, como 

a construção de curvas de nível, terrapla-

nagem, cascalhamento e outras melhorias. 

Além de assegurar mais produtividade ao 

agronegócio, as ações também pretendem 

garantir a conservação do solo e do meio 

ambiente, aliando desenvolvimento e res-

ponsabilidade ambiental.

Para auxiliar esses agricultores, a Pre-

feitura oferece maquinários, equipamentos, 

veículos e recursos humanos próprios ou de 

terceiros aos que desejam aprimorar as ins-

talações em suas terras.

A execução dos serviços fica a cargo da 

Secretaria de Agricultura do município, que 

dá prioridade a projetos que visam a recu-

peração dos solos, o escoamento da produ-

ção agropecuária e o aumento da produtivi-

dade agrícola. Os benefícios do projeto vão 

muito além dos patrimônios: a economia lo-

cal   movimenta-se ainda mais, com geração 

de renda e emprego.

 ◼Produtividade
Implementado em 2017, o projeto regis-

trou números expressivos no primeiro ano 

de execução. Graças a um investimento 

de mais de R$ 5 milhões, a iniciativa con-

seguiu atender 978 produtores rurais de 

julho de 2017 a julho de 2018. O número 

representa 81,5% da meta projetada para 

todos os anos de execução.

A iniciativa tem como objetivo chegar a 

1.200 agricultores até meados de 2019 e a 

100% das propriedades rurais em 2020.

Francisco
Beltrão investe

na estrutura de propriedades rurais
para fortalecer o agronegócio

FRANCISCO BELTRÃO

Através da iniciativa 

Da Porteira para 

Dentro, Prefeitura 

oferece maquinários, 

equipamentos, 

veículos e mão de 

obra para produtores 

rurais que pretendem 

realizar melhorias em 

suas propriedades

Presidente da Alep, 

Ademar Traiano e 

secretária municipal de 

Agricultura, Maria

Lucia Matarezi
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Em uma sociedade que estimula, a todo 

o momento, o consumo de alimentos in-

dustrializados e a relação superficial com a 

natureza, o estímulo às práticas saudáveis 

e à conscientização ambiental cumpre um 

papel de extrema importância. Com o obje-

tivo de educar as crianças de Ivaiporã sobre 

a importância da alimentação balanceada e 

a preservação do meio ambiente, a Prefeitu-

ra deu início ao projeto Hortas Pedagógicas: 

Sementinhas do Saber.

As atividades promovem a educação ali-

mentar e ambiental das crianças matricu-

ladas nos Centros Municipais de Educação 

Infantil (Cmeis) do município. Atualmente, 

o programa está presente em três Cmeis, 

atendendo cerca de 250 pequeninos de seis 

meses a três anos de idade.

A iniciativa, no entanto, não se restringe 

aos estudantes. Como o objetivo é promover 

hábitos de alimentação saudável, diversas 

atividades são direcionadas aos familiares, 

coordenadores, educadores, estagiários e 

demais integrantes da equipe de ensino da 

Secretaria Municipal de Educação. O objeti-

vo é unir a escola e a família de forma com-

plementar para garantir mais consciência e 

saúde às crianças de Ivaiporã.

 ◼Cidadania e saúde
O grande feito do projeto é colocar 

as crianças em contato com a nature-

za desde cedo, estimulando uma visão 

consciente e crítica sobre a produção de 

alimentos, hábitos alimentares e preser-

vação do meio ambiente. São várias as 

atividades pedagógicas desenvolvidas, 

com destaque para a criação de hortas 

em materiais recicláveis como pneus e 

garrafas de plástico.

O simples ato de cuidar de pequenas 

plantas carrega consigo o poder de desen-

volver a paciência, a responsabilidade e as 

habilidades psicomotoras das crianças. Não 

por acaso, o projeto conseguiu, em apenas 

um ano, estimular, de forma perceptível, o 

interesse dos estudantes nas dinâmicas de 

plantio e nos alimentos saudáveis.

A meta é que, até 2020, as 11 insti-

tuições de educação infantil sejam con-

templadas pelas atividades, chegando a 

aproximadamente 800 estudantes e 250 

servidores do município.

Educação 
ambiental
promove conscientização e saúde
em crianças de Ivaiporã

IVAIPORÃ

Estudantes, educadores 

e familiares são 

o público-alvo do 

Hortas Pedagógicas: 

Sementinhas do 

Saber, voltado para o 

desenvolvimento da 

consciência ambiental 

e da alimentação 

saudável desde a 

infância

Presidente da Alep, 

Ademar Traiano;

prefeito Miguel Roberto 

do Amaral e deputado 

estadual Artagão Junior
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Gestores públicos comprometidos com 

o futuro da sociedade não se preocupam so-

mente com o presente: eles assumem o desafio 

de estimular valores relacionados à cidadania 

para, assim, promover transformações dura-

douras. Foi com esse objetivo que a Prefeitura 

da Lapa, na região de Curitiba, desenvolveu o 

programa Construindo Meu Futuro, para ga-

rantir cidadania e oportunidades às crianças, 

adolescentes e jovens adultos da cidade.

Criada em janeiro de 2018, a iniciativa priori-

za o acolhimento de pessoas em situação de vul-

nerabilidade, encaminhadas pelos profissionais 

da área da Assistência Social do município. As 

ações, no entanto, não se limitam a esse público: 

os responsáveis pelo projeto promovem a inte-

gração de crianças, adolescentes e jovens que se 

interessam de forma espontânea nas tarefas.

As atividades do Construindo Meu Fu-

turo são realizadas em tempo integral na 

sede do Centro da Juventude Alexandre 

Weinhardt (Ceju). A rotina do público-alvo 

compõe-se de atividades esportivas, cultu-

rais e de lazer, além de cursos de idiomas, 

capacitação profissional e dinâmicas para 

a reinserção no mercado de trabalho. 

A formação cidadã tem centralidade na 

rotina do projeto, com ações voltadas à pro-

moção de atitudes sociais positivas. O res-

peito ao próximo, a ética, a cooperação e a 

disciplina são estimuladas entre as crian-

ças, adolescentes e jovens para que eles 

consigam participar ativamente da cons-

trução de um futuro melhor para todos.

 ◼Atividades
Cada faixa etária participa de ações ade-

quadas às suas necessidades. Para as crianças 

e pré-adolescentes, por exemplo, o acompa-

nhamento escolar é fundamental para garantir 

uma educação de qualidade. Já para os adoles-

centes e jovens adultos, a capacitação profissio-

nal e a preparação para entrevistas de empre-

gos cumprem o papel de estimulá-los na busca 

por uma vaga no mercado de trabalho.

Em menos de um ano, a iniciativa já re-

gistrou números muito positivos. Cerca de 

550 pessoas estão cadastradas no progra-

ma, com uma média de 110 pessoas tran-

sitando pelo Ceju diariamente. Somente no 

primeiro ano, foram realizados 115 cursos 

de oratória e 170 dinâmicas preparatórias 

para entrevistas de emprego.

Iniciativa leva
cidadania  

e oportunidades a crianças,
adolescentes e jovens da Lapa

LAPA

Com foco nos valores 

relacionados à 

cidadania, programa 

Construindo Meu 

Futuro envolve o 

público entre 10 e 24 

anos em atividades 

educacionais, culturais 

e de capacitação 

profissional

Representante do 

Conselho Regional de 

Administração Lorena 

Gramms; prefeito Paulo 

Cesar Fiates Furiati 

e deputado estadual 

Hussein Bakri 
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Garantir dignidade a parcela da po-

pulação que vive fragilizada é uma das 

principais preocupações dos gestores. No 

município de Mandirituba, região metro-

politana de Curitiba, o projeto Mãos Que 

Geram Renda cumpre o importante papel 

de preparar cidadãos em situação desfa-

vorável para o mercado de trabalho.

Por meio do programa, pessoas expostas 

a graves privações socioeconômicas 

têm a oportunidade de acessar a cursos 

de qualificação profissional na área de 

panificação, estética e corte e costura. 

O objetivo é munir esses moradores de 

habilidades que possam contribuir para a 

geração de renda, o acesso a direitos e para 

a conquista da cidadania.

Além dos cursos voltados para a 

profissionalização, o Mãos Que Geram 

Renda conta com uma equipe que 

promove o acompanhamento de famílias 

que se encontram em risco social e 

oferece atividades coletivas destinadas à 

cidadania e à quebra do ciclo de apobreza 

nosnúcleos familiares.

 ◼Trabalho integrado
De forma integrada e norteados pelas 

diretrizes do Sistema Único de Assistên-

cia Social (Suas), as equipes de Assistên-

cia Social do município desenvolvem as 

atividades do Serviço de Proteção e Aten-

dimento Integral à Família (PAIF) e do 

Programa Família Paranaense (PFP). São 

iniciativas que promovem visitas domici-

liares, acompanhamento familiar e aten-

dimentos individualizados com pessoas 

em situação de vulnerabilidade.

Lançado em 2017, o Mãos que Geram 

Renda passa a integrar essas ações de 

assistência social, já que funciona como um 

ponto de resgate dessas pessoas à dignidade 

e para o mercado de trabalho. O objetivo 

é que, ao final do projeto, o maior número 

possível de famílias deixe de depender de 

programas de assistência e consiga ter uma 

vida digna de forma autônoma.

Entre 2017 e 2018, cerca de 200 famílias 

foram encaminhadas às atividades de 

capacitação profissional oferecidas pelo 

projeto.  A principal meta é retirar da 

situação de vulnerabilidade 68% das 

famílias que residem na zona rural.

Cursos de
capacitação 
profissional levam dignidade à
população carente de Mandirituba 

MANDIRITUBA

Entre 2017 e 2018, 

o projeto Mãos 

que Geram Renda 

chegou a cerca de 200 

famílias em situação 

de vulnerabilidade 

por meio de cursos 

de capacitação 

profissional, 

transformando 

realidades

Deputado estadual  Luiz Claudio 

Romanelli; prefeito Luis Antonio 

Biscaia e deputado estadual 

Artagão Junior 
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O desenvolvimento de atividades liga-

das à TI vem consolidando Maringá como 

um importante polo de startups no estado 

do Paraná, principalmente no subsetor de 

softwares. Hoje, a cidade possui empresas 

que exportam tecnologias e é uma grande 

formadora de mão de obra especializada 

na área. Seis faculdades do município for-

mam cerca de 500 profissionais do ramo 

todos os anos.

Mesmo com essa projeção, a administração 

municipal identificou que perto de 80% das star-

tups criadas na cidade não conseguem dar segui-

mento às atividades e fecham em até um ano.

Nesse sentido, a Prefeitura de Maringá 

vem estimulando o empreendedorismo na 

área da TI de forma inteligente: transforman-

do a cidade em um verdadeiro laboratório 

de tecnologia. Por meio do Edital de Inovação 

Para Fomento de Startups, a administração 

municipal estimula empresas inovadoras a 

desenvolverem soluções para as demandas 

da cidade. A iniciativa foi criada em 2017 e 

está prevista para durar até 2020.

 ◼Estímulo à criatividade
Inicialmente, a Prefeitura reúne as prin-

cipais demandas de interesse público do 

município e, em seguida, lança um edital 

voltado a empresas interessadas em desen-

volver projetos que as solucionem. Poste-

riormente, são instituídas comissões técni-

cas para avaliar as ideias encaminhadas.

As empresas com as propostas mais 

adequadas à demanda terão o prazo míni-

mo de 12 meses para desenvolver o projeto 

e oferecer um treinamento com relação à 

solução apresentada. Depois desse período, 

a empresa se torna conveniada da Prefeitu-

ra por no mínimo um ano.

Além de estimular o desenvolvimento de 

soluções criativas para as questões da cida-

de, a iniciativa também resulta em economia 

aos cofres públicos, já que a Prefeitura deixa 

de gastar com a aquisição de softwares. Di-

versos órgãos públicos de Maringá já foram 

atendidos pelas soluções apresentadas por 

meio do edital, a exemplo das Secretarias 

Municipais de Educação, Saúde e Cultura.

Para 2019, a meta do projeto é criar até 

20 novas startups, chegando, em 2020, a 

um faturamento de R$1,5 bilhão para o se-

tor de tecnologia. 

Maringá cria
soluções

para demandas públicas
estimulando o empreendedorismo

MARINGÁ

Empresas interessadas 

em desenvolver soluções 

tecnológicas para 

demandas de órgãos 

públicos são convocadas 

por meio de edital e 

ganham convênio com a 

administração municipal 

quando aprovadas

Diretor de inovação 

tecnológica da 

Secretaria de Inovação 

e Desenvolvimento 

Econômico, Franz 

Wagner; deputado 

estadual Dr. Batista e 

presidente do Conselho 

Regional de Economia, 

Celso Bernardo 
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O município de Mato Rico, localizado na 

região de Umuarama, cresceu de forma es-

pontânea de 1940 em diante. Devido a isso, 

uma faixa significativa do território da cida-

de está em uma área sujeita a inundações, 

pois está próxima ao Rio Mato Rico, que com-

põe a maior bacia hidrográfica da região.

A ausência de intervenções concretas 

no Rio Mato Rico resultou em duas gran-

des enchentes em 2013 e 2014. Os episó-

dios provocaram grandes transtornos e 

prejuízos, atingindo várias residências e 

sedes de órgãos públicos.

Nas duas ocasiões, a Prefeitura chegou a 

declarar situação de emergência. Além dos da-

nos materiais, os alagamentos também perma-

neceram vivos no imaginário da população.

Para prevenir outras inundações, a ad-

ministração municipal, em consonância 

com as demandas da população atingida e 

amparada pelo Instituto Ambiental do Pa-

raná (IAP), deu início a um conjunto de me-

didas de reparação dos territórios danifica-

dos. Um deles foi transformado no Parque 

Ambiental do Gamelão, espaço atualmente 

disponível à comunidade para atividades 

de lazer e esporte.

 ◼Bem-estar e preservação
Com área aproximada de 40 mil metros 

quadrados, o parque se localiza à margem 

do Rio Mato Rico e conta com lago, pista 

de caminhada, trilhas, deck, mirante, par-

que infantil, academia, quiosques, estacio-

namento e outras estruturas. O objetivo é 

integrar o espaço, anteriormente deterio-

rado, ao convívio da comunidade, assegu-

rando o bem-estar dos cidadãos e a conser-

vação do meio ambiente.

Ao todo, a construção do espaço custou 

cerca de R$ 400 mil, recurso oriundo do Mi-

nistério do Turismo e do ICMS Ecológico – 

recurso financeiro destinado a municípios 

que abrigam Unidades de Conservação ou 

áreas ambientais protegidas, como é o caso 

do Parque Ambiental do Gamelão.

O resultado pode ser constatado na sen-

sação de bem-estar da população, que hoje 

conta com um espaço agradável de lazer e 

com atividades voltadas à preservação da 

natureza, como a soltura de carpas no lago 

do parque, o plantio de árvores nativas, en-

tre outras ações.

Mato Rico
recupera área
atingida por enchentes com
construção de parque ambiental

MATO RICO

Depois de ser atingida 

por enchentes de 

grandes proporções em 

2013 e 2014, Mato Rico 

investiu na recuperação 

dos espaços afetados 

por meio da construção 

do Parque Ambiental 

do Gamelão

Representante da 

Sanepar Jacques Geovani 

Schinemann; presidente 

da Alep, Ademar Traiano; 

prefeito Marcel Jayre 

Mendes dos Santos e 

deputado estadual Tião 

Medeiros
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Quando feita sem responsabilidade e 

eficácia, a gestão da malha asfáltica de um 

município pode oferecer sérios riscos à se-

gurança da população. No Brasil, é comum 

algumas Prefeituras cumprirem com essa 

tarefa de modo manual e arcaico, resultan-

do em demora no reconhecimento dos pro-

blemas, atraso na identificação dos respon-

sáveis e burocratização excessiva.

Com o objetivo de modernizar a coleta 

de informações e otimizar o processo de 

manutenção do asfalto em Paranavaí, a ad-

ministração municipal desenvolveu o Ge-

Map, um sistema online de gerenciamento 

da malha asfáltica. Por meio dele, é possível 

reunir, de forma prática, informações rela-

cionadas aos tipos e à durabilidade do as-

falto, ao histórico do trecho e aos contratos 

com prestadoras de serviços.

Desenvolvido em 2017, o advento do Ge-

Map aprimorou significativamente a gestão 

do asfalto da cidade.  Entretanto, a adminis-

tração municipal percebeu a necessidade 

de investir em ferramentas da TI que auxi-

liassem no processo de tomada de decisões 

sobre a malha asfáltica da cidade. O passo 

seguinte foi investir no desenvolvimento de 

um módulo de Business Intelligence para fa-

zer o processamento minucioso de dados e 

indicar as medidas mais eficazes para cada 

caso.

 ◼Eficácia
Iniciado em 2017, o projeto vem fazendo 

o mapeamento de todas as ruas da cidade 

e a categorização da qualidade dos trechos. 

Esses dados auxiliam na implementação de 

uma rotina de fiscalização. A meta é incluir 

100% das ruas e avenidas de Paranavaí no 

mapeamento até o final de 2019. 

Fruto de uma parceria público-privada 

entre a Prefeitura de Paranavaí e a Univer-

sidade Paranaense (Unipar), a iniciativa pre-

tende melhorar a qualidade e o controle dos 

serviços prestados, facilitar o acesso a infor-

mações sobre a malha asfáltica e otimizar a 

tomada de decisões técnicas no âmbito da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Além de garantir dinâmica à administra-

ção da cidade, a iniciativa apresenta grande 

potencial de reduzir custos aos cofres públi-

cos, uma vez que agiliza o trabalho dos ser-

vidores e incentiva decisões mais assertivas.

Paranavaí
investe

em Tecnologia da Informação parA
 aprimorar gestão da malha asfáltica

PARANAVAÍ

O GeMap, sistema 

online que reúne e 

cruza informações 

sobre o asfalto da 

cidade, vem sendo 

utilizado para 

otimizar a fiscalização 

das vias e aprimorar 

a tomada de decisões 

urbanísticas 

Deputado estadual Tião 

Medeiros; prefeito Carlos 

Henrique Rossato Gomes 

e deputado estadual 

Douglas Fabricio 
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As famílias que vivem da agricultura 

familiar na região de Pato Branco enfren-

tavam grandes dificuldades para escoar 

a produção e realizar tarefas básicas do 

cotidiano por conta das más condições 

das estradas. Não eram raros os casos de 

agricultores que trocavam de profissão a 

contragosto e de famílias que se mudavam 

para o perímetro urbano devido ao acesso 

deficitário às propriedades rurais.

Para solucionar esse problema 

e melhorar a qualidade de vida dos 

pequenos agricultores do município, a 

Prefeitura inaugurou o Programa Asfalto 

no Campo. Lançado em 2014, o projeto 

foi responsável pelo investimento em 

obras de pavimentação nas estradas 

rurais de Pato Branco, estimulando o 

desenvolvimento do setor e amenizando 

problemas logísticos que estimulavam o 

abandono da vida no campo.

Além dos nítidos benefícios da inicia-

tiva à atividade econômica dos produto-

res, a chegada do asfalto na região rural 

também facilitou o acesso dos moradores 

dessa área às escolas, às unidades de saú-

de e aos serviços públicos em geral. Mais 

do que um programa de desenvolvimento 

econômico, trata-se de uma ação voltada 

à cidadania, já que cerca de 5% dos mora-

dores de Pato Branco não residem no perí-

metro urbano.

 ◼ Investimento
Até o final de 2018, último ano de execu-

ção do projeto, o Asfalto no Campo terá levado 

cerca de 42 quilômetros de asfalto a seis estra-

das rurais de Pato Branco, fruto de um inves-

timento total de mais de R$15,7 milhões. Os 

recursos são provenientes do município, do 

Governo Estadual e do Governo Federal. Pelo 

menos seis comunidades serão diretamente 

beneficiadas e outras 12 atingidas positiva-

mente de forma indireta.

 Mais do que um estímulo à produtividade, 

espera-se que, finalizadas as obras, essas pro-

priedades de Pato Branco passem por um pro-

cesso de valorização aumentando a satisfação e 

a qualidade de vida do homem do campo.

De forma geral, toda a população de Pato 

Branco é beneficiada pelo projeto, pois o 

estímulo da atividade agrícola resulta na 

geração de renda e na movimentação da 

economia local.

Pavimentação de 
estradas rurais 
de Pato Branco movimenta
produção agrícola na região

PATO BRANCO

Programa Asfalto no 

Campo foi responsável 

pela pavimentação de 

mais de 42 quilômetros 

das estradas rurais do 

município, facilitando 

o escoamento de 

mercadorias e o 

deslocamento das 

famílias que residem 

no campo

Delegado da Receita 

Estadual de Pato Branco, 

José Antônio Sarturi; 

presidente da Alep, 

Ademar Traiano  e 

secretário municipal de 

Agricultura, Clodomir

Luiz Ascari
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Com o objetivo de garantir mais qualidade 

de vida às pessoas diagnosticadas com fibro-

mialgia, a Prefeitura de Pérola, na região de 

Umuarama, lançou em 2016 o Grupo de Apoio 

Terapêutico aos Fibromiálgicos de Pérola.

Trata-se de um atendimento multi-

profissional oferecido pela Secretaria de 

Saúde do município aos portadores da 

síndrome, marcada pela dor aguda e ge-

neralizada no corpo, bem como a fadiga, 

a falta de memória, entre outros sintomas. 

Em casos mais graves, a doença leva à an-

siedade e à depressão.

Visando o bem-estar dos fibromiálgicos, a 

iniciativa dispõe de psicólogo, fisioterapeuta e 

farmacêutico, que realizam encontros sema-

nais com grupos de até 10 pacientes. Exercí-

cios de alongamento e relaxamento, medita-

ção, acupuntura auricular, terapia em grupo, 

palestras informativas e orientações fazem 

parte da rotina do projeto.

As atividades estão baseadas em uma 

concepção ampliada do processo saúde-do-

ença, que dá prioridade à promoção global 

do cuidado com o humano, desestimulando o 

uso excessivo de medicamentos e evitando os 

efeitos colaterais causados por analgésicos e 

anti-inflamatórios.

 ◼Bem-estar
Para facilitar a identificação dos porta-

dores da fibromialgia, a equipe do projeto 

se atentou à frequência com que pacientes 

procuravam fisioterapia nos serviços de 

saúde do município. Entre as pessoas com 

dores crônicas que reincidiam na fila de es-

pera dos serviços terapêuticos, 33% tinham 

o diagnóstico da doença.

O resultado do questionário aplicado a 

pacientes atendidos pelo grupo no decorrer 

de um ano indica satisfação com as ativida-

des. Cerca de 58% declararam que se sen-

tem muito melhor depois dos atendimentos 

e 15% alegam estar um pouco melhor.  En-

tre os pacientes submetidos à acupuntura 

auricular por oito meses, 76% diminuíram 

o uso de medicamentos para dor.

Além de garantir mais qualidade de vida 

aos fibromiálgicos de Pérola, com maior 

controle dos sintomas e a prevenção a 

transtornos psicológicos, a iniciativa redu-

ziu os gastos da administração municipal 

com medicamentos.

Projeto garante 
qualidade de vida 

 aos portadores de
fibromialgia de Pérola

PÉROLA

Mais do que amenizar 

os sintomas da 

doença, os serviços 

oferecidos pelo Grupo 

de Apoio Terapêutico 

aos Fibromiálgicos de 

Pérola provocaram 

a redução dos gastos 

da Prefeitura com 

medicamentos

Delegada da Receita 

Estadual de Umuarama, 

Alessandra Valéria Braz 

e Silva; prefeito Darlan 

Scalco e deputado 

estadual Marcio Nunes
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Quando o assunto é saúde bucal, a maio-

ria das pessoas sabe o que deve ser feito: o 

uso do fio dental, escovação após as refei-

ções e visita periódica ao dentista. Essas 

ações devem ser prioridade para os preo-

cupados com a integridade dos dentes e da 

gengiva. No entanto, algumas faixas etárias 

geralmente não recebem a atenção que pre-

cisam quanto à saúde da boca. Crianças e 

idosos encontram-se nesse grupo.

O projeto Duas Visões Extremas da Saúde 

Bucal, lançado em 2017 pela Secretaria de 

Saúde do município de Reserva, na região 

de Ponta Grossa, tem o objetivo de conscien-

tizar a população do bairro Ferreira sobre a 

importância da higiene bucal e do acompa-

nhamento odontológico em crianças de até 

24 meses e idosos.

 ◼Promovendo o cuidado
A iniciativa surgiu quando a equipe de 

saúde do município identificou certa negli-

gência, por parte dos familiares e dos pró-

prios idosos, aos cuidados com a saúde bu-

cal em crianças e pessoas da terceira idade.

Para assegurar mais saúde às crianças, o 

projeto aposta na conscientização dos pais 

sobre a importância da higienização ade-

quada e das consultas odontológicas perió-

dicas. Além disso, a iniciativa busca estimu-

lar desde cedo os hábitos de higiene bucal 

entre a garotada do município.

Entre os idosos, a situação é um pouco 

mais complexa, já que grande parte das 

pessoas dessa faixa etária hesitam em se 

consultar com um dentista, seja porque 

não adquiriram o costume, ou porque ain-

da carregam na memória os tratamentos 

odontológicos arcaicos utilizados nas dé-

cadas passadas. Com esse público, a abor-

dagem é diferenciada, com foco na autoes-

tima e na desconstrução de estigmas.

Até 2020, a meta é chegar a 100% das 

crianças de até 30 meses e dos idosos do 

bairro Ferreira com orientações sobre 

saúde bucal e atendimentos odontológi-

cos. Em relação aos pequenos, o foco é 

diminuir consideravelmente os casos de 

cárie dentária na primeira infância. Entre 

os idosos, o objetivo é assegurar a saúde 

bucal por meio de orientações sobre a 

prevenção à perda dentária. O trabalho 

resultou no retorno de 70% dos pacientes 

para uma consulta preventiva e melhoria 

na higiene bucal, tanto dos idosos quanto 

dos bebês.

Projeto leva
saúde bucal
a crianças e idosos de Reserva

RESERVA

Com foco na 

conscientização dos 

familiares sobre 

a importância da 

higiene bucal e visitas 

regulares ao dentista, 

projeto propõe um 

novo olhar à saúde 

bucal de crianças e 

idosos

Representante da OAB-PR 

Moises Pessuti; delegado 

da Receita Estadual de 

Ponta Grossa, Odair de 

Paula Bonfim; secretário 

municipal de Saúde, 

Claudio de Souza, 

dentista Lucila Micheten 

e deputado estadual 

Hussein Bakri
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Nos últimos anos, o Brasil recebeu um 

grande número de imigrantes e refugiados das 

mais diversas nacionalidades. Muitas vezes, 

são famílias inteiras que desembarcaram em 

um país de cultura desconhecida em busca de 

oportunidades e dignidade. Para promover o 

amparo e a integração dessas pessoas, a Prefei-

tura de Sarandi, região metropolitana de Ma-

ringá, desenvolveu o Projeto de Acolhimento 

aos Imigrantes e Refugiados.

Para viabilizar a iniciativa, o Gabinete 

de Relações Comunitárias (GRC) da admi-

nistração municipal entrou em contato com 

a Associação de Refl exão e Ação Social – Cá-

ritas Diocesana da Arquidiocese de Maringá 

(Aras-Cáritas) e a Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) com o objetivo de desenvol-

ver métodos coletivos de atendimento e au-

xílio aos refugiados e imigrantes.

Lançado em 2017, o projeto tem um custo 

muito reduzido, amparando-se no trabalho vo-

luntário, na solidariedade e nas doações da co-

munidade. Essa característica não poderia ser 

mais positiva: o foco é a integração social dos 

imigrantes e refugiados, nada melhor do que a 

própria sociedade participando ativamente do 

processo de acolhimento.

◼Trabalho conjunto
A iniciativa, prevista para durar pelo me-

nos até 2020, une o acesso à educação, à cul-

tura e ao trabalho como forma de promover a 

integração social dos imigrantes e refugiados. 

Os graduandos do curso de Letras da UEM fi -

cam responsáveis pelo ensino de português, 

com duas aulas semanais durante dois anos.

A equipe do Aras-Cáritas também desen-

volve estratégias afetivas de acolhimento do 

público-alvo, promovendo a integração cul-

tural com os brasileiros. A iniciativa ainda 

direciona os participantes para o mercado 

de trabalho por meio da Agência do Traba-

lhador do Estado do Paraná, garantindo mais 

dignidade e viabilizando o acesso a políticas 

públicas inclusivas.  

Por envolver um processo complexo de 

educação e assimilação, os frutos positivos 

do projeto tendem a fi car mais nítidos nos 

próximos anos. De toda forma, cerca de 150 

pessoas de várias nacionalidades estão par-

ticipando das atividades. Entre esses, 10% já 

falam português fl uentemente e 60% domi-

nam boa parte do nosso idioma. 

Sarandi
desenvolve projeto

de integração social de
imigrantes e refugiados

SARANDI

Aliando acesso à 

educação, cultura e 

emprego, iniciativa 

busca a integração 

social e cultural 

de imigrantes 

e refugiados de 

diversos países; 

idioma é o primeiro 

obstáculo a ser 

quebrado
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Troféu PGP-PR (*Tecnologia da Informação, **Administração 
Tributária, ***Melhor do Ano e ****Agricultura)

Troféu Prêmio Gestor Público Paraná

Menção Honrosa

Certifi cado de ReconhecimentoLE
GE

ND
A

CONTATOS

Munícipio Título Prêmio Contato

Cafelândia PROGRAMA CIDADE LIMPA COM INCLUSÃO SOCIAL E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ◼ (45) 3241-4340
(45) 3241-4305

Campo Mourão PROGRAMA CAMPO MOURÃO MAIS ATIVA ◼ (44) 3523-1561
(44) 3523-9361 

Carambeí CARAMBEÍ DIGITAL ◼ (42) 3231-8366

Curitiba FALA CURITIBA - PROGRAMA DE CONSULTA PÚBLICA MUNICIPAL ◼ (41) 3350-9562
(41) 3350-9511

Entre Rios do Oeste BOAS PRÁTICAS NA MERENDA ESCOLAR COM AGRICULTURA FAMILIAR ◼ (45) 3257-1268
(45) 3257-1227 

Francisco Beltrão DA PORTEIRA PARA DENTRO ◼ (46) 3520-2180
(46) 3520-2120

Guaíra GEO GUAÍRA ◼ (44) 3642-9939
(44) 3642-9900 

Guaíra SAÚDE DIGITAL ◼ (44) 3642-9939
(44) 3642-9900 

Ivaiporã PROJETO HORTAS PEDAGÓGICAS: SEMENTINHA DO SABER ◼ (43) 3472-3121
(43) 3472-4600

Ivaiporã VALORIZANDO A VIDA - NÃO ÀS DROGAS ◼ (43) 3472-5233

Jussara AKI JUSSARA - SOLUÇÃO NA PALMA DA MÃO ◼ (44) 3628-1212

Lapa PROGRAMA CONSTRUINDO MEU FUTURO ◼ (41) 3547-5029

Mandaguari DE VOLTA PARA A ESCOLA ◼ (44) 3233-1106
(44) 3233-3252

Mandirituba PROJETO MÃOS QUE GERAM RENDA NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA ◼ (41) 3626-1122

Maringá EDITAL DE INOVAÇÃO PARA FOMENTO DE STARTUPS ◼ (44) 3031-2520

Maringá GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO - GPD - APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS ◼ (44) 3121-1629

(44) 3221-1432 

Matinhos PROTEGENDO A VIDA ◼ (41) 3971-6010
(41) 3971-6156 

Mato Rico PARQUE AMBIENTAL DO GAMELÃO ◼ (42) 3633-1160

Nova Esperança PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE NOVA ESPERANÇA ◼ (44) 3252-4545

Paranavaí GEMAP - SISTEMA DE APOIO À DECISÃO NA GESTÃO DA MALHA ASFÁLTICA MUNICIPAL ◼ (44) 3421-2323

Paraíso do Norte TARDE CULTURAL CONTANDO E ENCANTANDO ◼ (44) 3431-8000
(44) 3431-2776

Pato Branco PROGRAMA ASFALTO NO CAMPO ◼ (46) 3220-1504
(46) 3220-1503 

Peabiru PROJETO CAMINHOS DE PEABIRU ◼  (44) 3531-8100 

Ponta Grossa JUSTIÇA FISCAL: O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA COMO FORMA DE DIMINUIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. ◼  (42) 3220-1415

Pérola UNIÃO E PARCERIA VENCENDO A FIBROMIALGIA ◼ (44) 3636-8336
(44) 3636-8300 

Quarto Centenário PROJETO CIDADÃOS DO FUTURO - UM NOVO OLHAR PARA AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS 
DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO ◼ (42) 3220-1229

(42) 3220-1259

Reserva DUAS VISÕES EXTREMAS DA SAÚDE BUCAL ◼  (42) 3276-1692

Santa Mariana SANTA MARIANA, CIDADE LUMINOSA ◼ (43) 3531-1144 

Santana do Itararé PROGRAMA DA PORTEIRA PARA DENTRO ◼ (43) 3526-1458

Santa Terezinha de 
Itaipu REDE DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS ◼ (45) 3541-1184

(45) 3541-0375 

Sarandi PROJETO DE ACOLHIMENTO AOS IMIGRANTES/REFUGIADOS DE SARANDI ◼ (44) 3264-8686
(44) 3264-8620 

São Jorge do Ivaí MONITORAMENTO DE DOENÇAS E PARASITISMO EM PERCEVEJOS NAS CULTURAS SOJA E 
MILHO: MAIS SAÚDE E LUCRATIVIDADE PARA AGRICULTORES DE SÃO JORGE DO IVAÍ ◼ (44) 3546-1176

(44) 3546-1109

Ubiratã UBIRATÃ PROGRAMA CAMPO FÁCIL ◼ (44) 3543-5918



Galeria
de fotos
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Itaipu: incentivo à agricultura 
sustentável no Oeste do Paraná

Junto à margem brasileira do reservatório da usina de 

Itaipu, está localizado um dos principais polos agropecuá-

rios do País. Nessa região, estão presentes cerca de 35 mil 

propriedades rurais – em sua maioria de pequeno porte – 

que formaram um sistema de produção agroindustrial base-

ado na transformação de proteína vegetal – especialmente 

milho e soja – em animal – suinocultura, avicultura e pecu-

ária de leite.

O sucesso desse sistema pode ser comprovado pelos 

resultados obtidos pelas cooperativas da região, que vêm 

crescendo ano a ano e conquistando mercados em todo o 

mundo. Porém, é um sistema que pode resultar em impac-

tos ambientais, caso não sejam tomados os devidos cuidados 

com o solo, a água e a biodiversidade. 

Pensando nisso, a Itaipu, que tem o desenvolvimento 

sustentável de sua área de infl uência como parte de sua 

missão institucional, vem atuando em parceria com prefei-

turas e cooperativas para melhorar as condições ambientais 

e incrementar a sustentabilidade das atividades agropecuá-

rias. Isso se dá, principalmente, através de iniciativas como 

a Gestão de Bacias Hidrográfi cas, o Desenvolvimento Rural 

Sustentável e da promoção de fontes renováveis de energia 

como o biogás e a solar. 

A primeira consiste em adotar uma série de medidas que 

visam a aumentar a quantidade e a qualidade da água nas mi-

crobacias hidrográfi cas. Atuando sempre em parceria com as 

prefeituras e demais atores da região, a Itaipu promove a con-

servação de solos, readequação de estradas rurais, implanta-

ção de abastecedouros comunitários, recuperação e proteção 

de matas ciliares, entre outras medidas que já foram adotadas 

em mais de 200 microbacias do Oeste Paranaense. 

Já com o Desenvolvimento Rural Sustentável, o objetivo 

principal é promover a adoção de técnicas de produção que 

viabilizem a sustentabilidade econômica, ambiental e social 

das propriedades rurais. A gestão do programa é compartilha-

da com as comunidades benefi ciadas e com diversas institui-

ções parceiras. 

Na prática, o programa desenvolve ações de assistência 

técnica e extensão rural gratuita a agricultores, promovendo 

a conversão de suas propriedades para a agricultura orgânica 

certifi cada ou não, além de incentivar a adoção de práticas 

agroecológicas aos que desejam produzir de forma sustentá-

vel, tais como o plantio direto e a diversifi cação de culturas. 

O programa trabalha com a agregação de valor e renda, 

com a assessoria a agroindústrias familiares existentes e na 

implantação de novas, assim como na abertura de canais de 

comercialização. E também atua no apoio à pesquisa, desen-

volvimento e ensino da agricultura familiar e orgânica, além 

de incentivar a inovação tecnológica, com cursos, seminários 

e publicações. 

Outra forma de incrementar a sustentabilidade das ativi-

dades agropecuárias consiste no estímulo ao emprego do bio-

gás como fonte de energia elétrica, térmica e veicular. Após 

comprovar a viabilidade ambiental, técnica e econômica em 

diferentes escalas de produção, a Itaipu se uniu a outras 15 

instituições e criou o Centro Internacional de Energias Reno-

váveis-Biogás – CIBiogás-ER, com sede no Parque Tecnológico 

Itaipu – PTI e que hoje conta com várias unidades de demons-

tração dessa tecnologia.

Com essas iniciativas, a Itaipu vem demonstrando que o Oes-

te Paranaense dispõe de diversas tecnologias que permitem pro-

mover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. 

Foto por: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
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UM DOS MAIS IMPORTANTES PRÊMIOS 
DESTE SEGMENTO NO BRASIL! PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ 

PLANEJAR O MUNICÍPIO
É MELHORAR A VIDA

Projetos de todas 
as áreas da administração 

pública municipal
podem ser inscritos, 

como saúde, educação, 
saneamento, habitação 

e outras!

Inscrições até 31/07/2019!
Inscreva seu projeto pelo site www.pgp-pr.org.br
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vI pgp-pr
equipe

coordenador-geral do pgp-pr
Laerzio Chiesorin Junior

COMITÊ TÉCNICO
Agenor Carvalho Dias                               
Carlos Alberto Stadler
Francisco de Assis Inocêncio
João Marcos de Souza
Jorge de Ávila
José Carlos Carvalho
Laerzio Chiesorin Junior
Marco Aurélio Amaral Petrocini
Nilce Costa de Oliveira Nascentes
Osmar de Araújo Gomes
Reginaldo de França

Equipe de Apoio
Valéria Silva Ribeiro
Wilson Rogério Krepsz

avaliadores de campo
Acir Ribeiro Esturaro
Adenir Zanin
Arivaldo Antunes Rodrigues
Carlos Alberto Stela
Celso Luiz Schlichta
Gustavo Leo Puchalski
Joeci Ehlke Santi Matos
Luiz Augusto Antônio Vidal 
Marta Jandira Quaglia Gambini
Moacir Borges da Silva
Osni Vito
Paulo Henrique Cieslak
Paulo Pereira de Carvalho
Roberto Aparecido Piekarczyk 
Ronaldo Luchi
Rosa Fátima dos Santos
Wagner de Faria Lima 

Agradecemos o apoio da equipe 
da Coordenação da Receita do 

Estado (CRE), especialmente dos 
senhores delegados regionais.

COMISSÃO JULGADORA PGP-PR 2018
Melanie Lisboa Triches
ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ (AERP)

Kátia Regina Puchaski
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
(AMPCON)

Isis de Fátima Biscaia
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
PARANÁ (CELEPAR)

Carlos Magno Andrioli Bittencourt 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª REGIÃO (CORECON-PR)

Lorena Carmem Gramms
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ ( CRA-PR)

Sibele Lustosa de Camargo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ (DETRAN-PR)

Emilia de Salles Belinati
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ (FOMENTO PARANÁ)

Mariane Maio
INSTITUTO GRPCOM

Marcos Ton Ramos
ITAIPU BINACIONAL

Rogério Allon Duenhas
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA 
PÚBLICA - UTFPR  (PPGPGP/UTFPR)

Guilherme Morales Rivaroli
REDE INDEPENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (RIC TV)

Pedro Luiz Prado Franco 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR)

Jorge Naoto Okido
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ (SEFA-PR)

Carlos Kennedy Rizzy
SISTEMA DE COOOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL (SICOOB) 

Wanderci Polaquini
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTADO DO 
PARANÁ (SINDAFEP)

Paulo Kronbauer
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SINDIFISCO 
- RS)

Rhodrigo Deda Gomes
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE-PR)

Isabela Lustosa Machado
TV PARANÁ EDUCATIVA 
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